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14 gminnych dróg przejdzie gruntowny remont
Okres wakacyjny w naszej
gminie jest czasem
intensywnych robót
drogowych. Na czternastu
gminnych drogach trwaj¹ lub
rozpoczn¹ siê prace
budowlane. Koszt wszystkich
remontów wyniesie blisko
milion z³otych
Jednymi z najwiêkszych
tegorocznych inwestycji
drogowych s¹ prace
b u d o w l a n e
n a
ul. Kasztanowej w Psarach
i Belnej w Strzy¿owicach, na
których powstan¹ nowe
nawierzchnie z kostki
brukowej.
Na ulicy Kasztanowej
konsorcjum firm Etos i Anesti
zakoñczy³o ju¿ prace nad
kanalizacjê deszczow¹,
wykona³o korytowanie,
Prace na ul. Kasztanowej w Psarach wykonuje konsorcjum sosnowieckich firm Etos i Anesti.
a aktualnie pracownicy
zabudowuj¹ i zagêszczaj¹
Koszt budowy to 304 906, 13 z³.
w Górze Siewierskiej. Prace polega³y na
kolejne warstwy stanowi¹ce
Mieszkañcy ciesz¹ siê z tego, ¿e ich uzupe³nieniu podbudowy w miejscach
podbudowê jezdni. Wybudowane
drogi zostan¹ wy³o¿one kostk¹ brukow¹, u s z k o d z e ñ k o n s t r u k c j i j e z d n i ,
zostanie 200 metrów bie¿¹cych drogi z
chocia¿ ze wzglêdu na trwaj¹ce na nich remontach cz¹stkowych oraz u³o¿eniu
kostki brukowej kosztem 222 541,54 z³.
roboty drogowe mieszkañcy nara¿eni s¹ nawierzchni asfaltobetonowej na ca³ej
Na ulicy Belnej drogê z kostki
na niedogodnoœci.
powierzchni jezdni o gruboœci 5 cm.
brukowej wykonuje firma „Drogrem”.
Oprócz ulicy Kasztanowej w Psarach Nastêpnymi drogami, które zostan¹
Obecnie wykonano ju¿ podbudowê z
i B e l n e j w S t r z y ¿ o w i c a c h poddane takiej samej renowacji bêd¹:
kruszywa na wiêkszej czêœci. Pod koniec
wyremontowane zostanie równie¿ ul. Spacerowa w Sarnowie i Ogrodowa
lipca rozpocznie siê tutaj uk³adanie drogi
dwanaœcie gminnych dróg. Osiem w Strzy¿owicach, prace rozpoczn¹ siê na
z kostki betonowej. Wykonanych
b ê d z i e u t w a r d z o n y c h f r e z e m nich równolegle. Z kolei firma Okiennik
zostanie 400 metrów bie¿¹cych drogi.
asfaltowym za 184 497, Us³ugi Remontowo Budowlane na ulicy
75 z³. Na kolejnych Jaworowej i BrzeŸnej w Preczowie
c z t e r e c h d r o g a c h w³aœnie ukoñczy³a prace polegaj¹ce na
przewidziano u³o¿enie umocnieniu nawierzchni dróg frezem
n o w y c h n a k ³ a d e k asfaltowym. Roz³o¿ono i uwa³owano 10
z asfaltobetonu za 225 cm wartstwê frezu, któr¹ skropiono
8 7 0 , 1 7 z ³ . F i r m a emulsj¹ asfaltow¹. Prace polegaj¹ce na
A r k a d i u s z a M i k i utwardzeniu dróg w tej technologii
z Boronowa wykona³a ju¿ rozpoczê³y siê równie¿ w Sarnowie na
nak³adkê asfaltow¹ na ul. Jasnej i ródlanej (fragmenty dróg od
u l .
P o d w a l e Dk86 do ul. G³ównej), po ich
w Strzy¿owicach oraz zakoñczeniu rozpoczn¹ siê roboty
na ³¹czniku pomiêdzy ul. drogowe w Gol¹szy Górnej na drodze do
Koœciuszki, a asfaltowym placu zabaw, w Gródkowie na ulicach
fragmentem ul. Górnej Wschodniej i Kwiatowej oraz w Psarach
Nowa nak³adka asfaltowa na ul. Podwale w Strzy¿owicach.
ko³o stadionu sportowego na Polnej. Red.
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Orlik roœnie w oczach
Spore postêpy w pracach widaæ na
terenie znajduj¹cym siê za Gimnazjum
w Psarach, gdzie budowany jest
kompleks boisk Orlik 2012.
Firma Martinex wraz ze
wspó³pracuj¹c¹ z ni¹ firm¹ Grumix z
Sosnowca wykonuje obecnie koryto pod
drogê dojazdow¹ do boiska i miejsca
postojowe wzd³u¿ budynku szko³y, a
ju¿ wkrótce pracownicy rozpoczn¹
uk³adanie sztucznej trawy na boisku
pi³karskim. Równie¿ podbudowa z
kruszywa na boisku wielofunkcyjnym
jest ju¿ przygotowana do u³o¿enia
warstw amortyzacyjnych.
Pomiêdzy boiskami wybudowano
mur oporowy funkcjonuj¹cy równie¿
jako dwustopniowe trybuny.
Zabudowane zosta³y ju¿ maszty z
oprawami oœwietleniowymi, które

Przy boiskach zamontowano oœwietlenie,
na mniejszym - wielofunkcyjnym do
koszykówki i siatkówki wkrótce zostanie
wy³o¿ona bezpieczna nawierzchnia.

Prace przy podbudowie drogi prowadz¹cej do kompleksu boisk.

umo¿liwi¹ grê na obu boiskach po P r o g r a m u R o z w o j u O b s z a r ó w
zmroku. Pe³n¹ par¹ tocz¹ siê tak¿e prace Wiejskich, bêd¹ce w dyspozycji
adaptacyjne w budynku szko³y gdzie Lokalnej Grupy Dzia³ania „Brynica to nie
powstaje pomieszczenie dla animatora granica”. Wniosek z³o¿ony przez gminê
(opiekuna obiektu), magazyn sprzêtu do LGD w po³owie marca uzyska³ ju¿
sportowego oraz dwie szatnie dla pozytywn¹ ocenê formaln¹ Rady
sportowców.
Programowej LGD i zosta³ przes³any do
Termin realizacji ca³ego zadania d a l s z e j o c e n y w U r z ê d z i e
wynikaj¹cy z podpisanej umowy to 30 M a r s z a ³ k o w s k i m W o j e w ó d z t w a
paŸdziernika 2012 natomiast firma Œl¹skiego. Wnioskowane wsparcie ze
Martinex przedstawi³a harmonogram œrodków PROW to 337 784,00 z³. Red.
robót przewiduj¹cy zakoñczenie prac do
koñca III kwarta³u br..
Samorz¹d gminy Psary
uzyska³ ju¿ gwarancje
dofinansowania na
budowê Orlika od
Marsza³ka Województwa
Œl¹skiego, a tak¿e podpisa³
umowê z Ministrem Sportu
i Turystyki na dotacjê w
³¹cznej wysokoœci 666 tys.
z³. W³adze samorz¹dowe
maj¹ nadziejê, ¿e trzecim
Ÿród³em dofinansowania
tej inwestycji bêd¹ unijne
Mur oporowy jednoczeœnie stanowi konstrukcjê pod
œrodki pomocowe z
dwustopniow¹ widowniê przy mniejszym boisku.

Budowa boiska w Malinowicach zosta³a zakoñczona

Od po³owy lipca boisko wielofunkcyjne
w Malinowicach jest otwarte dla amatorów sportu.

16 lipca komisja odbiorowa
powo³ana przez Wójta Gminy
Psary pozytywnie oceni³a
wykonanie robót i dokona³a
o d e b r a n i a b o i s k a
wielofunkcyjnego w
Malinowicach. Konsorcjum firm
Etos i Anesti zakoñczy³o budowê
tego kompleksu sportowego
przed umownym terminem.
Roboty trwa³y blisko piêæ
miesiêcy, a koszt inwestycji to

513 982,56 z³ w tym unijne
dofinansowanie tego zadania, które
gmina uzyska z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich wynosi 301 479z³.
Z boiska mo¿e korzystaæ ka¿dy
amator sportu, obiekt umo¿liwia
uprawianie takich sportów jak gra w
koszykówkê, siatkówkê, pi³kê no¿n¹,
rêczn¹ czy tenisa. Nawierzchnia na
obiekcie wykonana jest z poliuretanu
cd. na str. 19
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Czerwiec miesi¹cem intensywnych prac przy wymianie sieci
wodoci¹gowej w gminie Psary
Czerwiec oraz lipiec to intensywne
miesi¹ce pracy dla Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w D¹biu. Zakoñczona
zosta³a wymiana sieci wodoci¹gowej na
ul. Kasztanowej w Psarach w iloœci
200mb rur PE O 110 mm i 7 przy³¹czy
wodoci¹gowych do budynków oraz na
ul. Polnej w Psarach w iloœci 100 mb PE

O 110 mm i 5. sztuk przy³¹czy
wodoci¹gowych do budynków.
Wczeœniej, zakoñczono równie¿ prace
na ul. BrzeŸnej w Preczowie gdzie
wykonano 340 mb wodoci¹gu z rur PE
O 110 mm i 9 sztuk przy³¹czy do
budynków. Na dwóch ostatnich
drogach prace zwi¹zane z u³o¿eniem

Nowa minikoparka u³atwia prace na w¹skiej ul. Ogrodowej

nowej nawierzchni rozpoczn¹ siê w
drugiej dekadzie lipca.
Prace zwi¹zane z wymian¹
wodoci¹gu id¹ niezwykle sprawnie nie
tylko dziêki intensywnym dzia³aniom
ekipy pracowników zak³adu,
ale równie¿ za spraw¹ zakupu nowej
minikoparki nabytej w maju na
podstawie zawartej umowy leasingu
opiewaj¹cej na kwotê 129 tys. z³ na okres
36 miesiêcy, która znacznie u³atwia i
przyspiesza prace na terenach trudno
dostêpnych dla koparki o du¿ych
gabarytach. Do koñca czerwca u³o¿ono
w sumie 1350 metrów bie¿¹cych
wodoci¹gów z rur PE O 160 i 110 mm
i 34. przy³¹cza wodoci¹gowe do
budynków. Prace finansowane dotacj¹ z
bud¿etu gminy przebiega³y zgodnie z
harmonogramem.
Obecnie pracownicy Zak³adu
Gospodarki Komunalnej koñcz¹
wymianê wodociagu na ul. Ogrodowej
w Strzy¿owicach i ródlanej w
Sarnowie. W nastêpnej kolejnoœci prace
zostan¹ przeprowadzone na
ul. Spacerowej w Sarnowie oraz na
Kwiatowej w Gródkowie. Mieszkañcy
tych ulic bêd¹ mieæ wymienion¹ sieæ
wodoci¹gow¹ do po³owy sierpnia br.
Red.

Jednog³oœne absolutorium dla Wójta
Podczas XX sesji radni Rady Gminy
pozytywnie ocenili pracê Wójta i
wykonanie bud¿etu w roku 2011.
Zarówno uchwa³a o przyjêcie
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy, jak i uchwa³a w sprawie
udzielenia absolutorium zosta³y przyjête
jednog³oœnie, z poparciem wszystkich
obecnych na sesji radnych. Wnioski
Komisji przedstawili: Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej – Aleksander Jewak
oraz Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki Gminy –
Ma³gorzata Pasek. Wójt poinformowa³,
i¿ w wyniku wprowadzonych zmian,
bud¿et Gminy wynosi³ po stronie
dochodów 27.602.613,51 z³, tj. 93,77%
planu, natomiast po stronie wydatków
27.403.881,28 z³, tj. 87,17% planu. Do
dochodów maj¹tkowych wliczone
zosta³y dochody ze sprzeda¿y
nieruchomoœci gminnych realizowane w
kwocie 1 082 855,33 z³ na planowane 1
000 000 z³, co stanowi 108,29% oraz
dotacje otrzymane na realizowanie
inwestycji gminnych. Na ni¿szy poziom
realizacji wydatków bie¿¹cych

bezpoœredni wp³yw mia³y wprowadzone
zmiany organizacyjne, w tym dotycz¹ce
funkcjonowania administracji
oœwiatowej. D³ug Gminy na koniec
2011r. wyniós³ 8 722 803,05 z³ i
zmniejszy³ siê, pomimo zaci¹gniêtych w
2011r. kredytów, o kwotê 484 718,51 z³.
Gmina nie udziela³a porêczeñ i
gwarancji innym podmiotom.
Informacja o stanie mienia obrazuje
zwiêkszenia i zmniejszenia stanu mienia
gminy jak równie¿ planowane wp³ywy
ze zbycia mienia gminnego oraz z op³at
za u¿ytkowanie gruntów i obiektów
gminnych. W dalszej
czêœci sesji, radni
zatwierdzili plany pracy
Komisji Rady na II
pó³rocze 2012r. oraz
przyjêli nastêpuj¹ce
projekty uchwa³:

sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej
n i e r u c h o m o œ c i
niezabudowanych ozn.
nrnr dzia³ek 434/1, 435/1,
po³o¿onych w Preczowie
na rzecz osób fizycznych,


nadania statutu Zespo³owi Szkolno –
Przedszkolnemu Nr 1 w Strzy¿owicach,

nadania statutu Zespo³owi Szkolno –
Przedszkolnemu Nr 2 w Sarnowie,

rozpatrzenia skarg Pañstwa El¿biety,
Józefa, Jana Lorenc,

rozpatrzenia pisma zatytu³owanego
„odwo³anie” Pana Józefa Smyczyka,

zmian w bud¿ecie gminy na 2012r.,

wyra¿enia zgody na
wspó³finansowanie zadañ
inwestycyjnych i projektowych przy
drogach powiatowych. Red.
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Wkrótce powstanie plac zabaw przy szkole w Strzy¿owicach
W po³owie lipca rozpoczê³y siê prace
budowlane na terenie przy Szkole
Podstawowej w Strzy¿owicach gdzie do
31.08.2012r. zostanie wybudowany
plac zabaw w ramach rz¹dowego
programu „Radosna Szko³a”. Wniosek o
dofinansowanie opiewa na 65 800 z³ z
czego 32 900 z³ pokrywa gmina, a resztê
Wojewoda Œl¹ski. Podbudowê oraz
bezpieczn¹ nawierzchniê wykona na
w³asny koszt jeden z rodziców.
Celem projektu jest stworzenie
szeœcioletnim i siedmioletnim uczniom
rozpoczynaj¹cym szko³ê bezpiecznych
warunków w zakresie nauki,
wychowania i opieki w szkole,
porównywalnych z warunkami edukacji
przedszkolnej.
Za budynkiem Szko³y Podstawowej w
Strzy¿owicach zostanie wybudowany
plac zabaw o powierzchni 240 m2.
Zostanie na nim wykonana bezpieczna

nawierzchnia chroni¹ca dzieci bawi¹ce schody znajduj¹ce siê z ty³u budynku.
siê na nim przed urazami cia³a w razie Gminna ekipa remontowa usunê³a stare
upadku. Na placu znajdowaæ siê bêdzie popêkane p³ytki oraz wykona³a szalunek
podwójna huœtawka, zestaw zabawowy i nowe schody, otynkowano równie¿
„Warownia z tunelem”, podwójny s¹siaduj¹cy fragment œciany budynku.
bujaczek oraz zestaw zabawowy Dziêki temu dzieci bêd¹ mog³y
siedmioelementowy z siatk¹. Poza bezpiecznie udawaæ siê na plac szkolny,
elementami zabawowymi na placu by korzystaæ z boiska wielofunkcyjnego
zabaw bêdzie zamontowane dodatkowe oraz placu zabaw. Red.
wyposa¿enie takie jak
³awki, czy kosze na
œmieci. Wszystkie
elementy placu zabaw
bêd¹ posiada³y
wymagane certyfikaty
bezpieczeñstwa.
Uczniowie Szko³y
Podstawowej w
Strzy¿owicach po
powrocie z wakacji
zastan¹ oprócz nowego
placu zabaw odnowione
Prace przy podbudowie placu zabaw.

Budynek szatni LKS „Jednoœæ Strzy¿owice” zosta³ odnowiony
Pod koniec czerwca pracownicy
gminnej brygady remontowej
zakoñczyli prace zwi¹zane z
ociepleniem i wykonaniem nowej
elewacji budynku LKS „Jednoœæ
Strzy¿owice”.
Zakres robót obejmowa³ wymianê
piêciu sztuk drzwi zewnêtrznych,
wszystkich okien na parterze oraz
wykonanie ocieplenia budynku. Ca³oœæ

robót wykonanych do tej pory
kosztowa³a 35 000 z³otych i zajê³a 1200
roboczogodzin. Budynek zyska³ nie
tylko na wygl¹dzie zewnêtrznym,
wewn¹trz na piêtrze dzia³acze klubu
wykonali wiele prac budowlanych i
instalacyjnych.
- Bardzo cieszymy siê z wykonanych
przez gminn¹ ekipê remontow¹ prac.
Nasi dzia³acze w czasie
remontu
elewacji równie¿ nie
pró¿nowali, wykonaliœmy
wiele prac w trzech
pomieszczeniach
znajduj¹cych siê na piêtrze
budynku. W gabinecie
prezesa i pomieszczeniu
sêdziowskim po³o¿yliœmy
p³yty kartonowo – gipsowe,
pomalowaliœmy œciany,
pod³oga w gabinecie
prezesa zosta³a wy³o¿ona
panelami, a w pokoju
Nowa elewacja na budynku LKS Jednoœæ Strzy¿owice.

sêdziowskim p³ytkami. Znajduj¹ca siê
na piêtrze ³azienka
zosta³a
wyp³ytkowana, zamontowaliœmy w niej
kompletne wyposa¿enie. Materia³y do
wykonania prac zosta³y sfinansowane ze
œrodków w³asnych klubu. Planujemy
jeszcze w tym roku w mieszcz¹cym siê
na piêtrze du¿ym pomieszczeniu
wykonaæ sufit, po³o¿yæ g³adzie i pod³ogê
z paneli. - mówi Arkadiusz WoŸniak
gospodarz budynku LKS „Jednoœæ
Strzy¿owice”.
Ca³y obiekt, jakim jest stadion wraz z
budynkiem LKS „Jednoœæ Strzy¿owice”
bêdzie w miarê posiadanych przez
samorz¹d funduszy zmieniany. Do
koñca wrzeœnia firma Comtarex
przygotuje
projekt budowlany
zagospodarowania ca³ego kompleksu
Jednoœci Strzy¿owice, obejmuj¹cy
miêdzy innymi wykonanie nowych
trybun i ogrodzenia. Red.

Gmina Psary zajê³a III miejsce w XVIII Sportowym Turnieju
Miast i Gmin Województwa Œl¹skiego
Gmina Psary zajê³a III miejsce w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin
Województwa Œl¹skiego, który trwa³ od 26 maja do 1 czerwca . III miejsce na szczeblu
wojewódzkim zosta³o nagrodzone Pucharem Marsza³ka Województwa Œl¹skiego.
Konkurs polega³ na aktywizacji jak najwiêkszej iloœci osób poprzez ich uczestnictwo w
wydarzeniach sportowych. Miasta i gminy by³y w nim podzielone na poszczególne
kategorie wed³ug iloœci mieszkañców. W naszej gminie w tym czasie przeprowadzono
31 imprez sportowych, w których wziê³y udzia³ 1004 osoby
z czego w
wytrzyma³oœciowym Teœcie Coopera 49 osób.
Dziêkujemy wszystkim wolontariuszom, instruktorom, placówkom oœwiaty za pomoc
w zorganizowaniu tego przedsiêwziêcia na terenie naszej gminy. Red.
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Projekt wspó³finansowany z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

Zakoñczyliœmy projekt “Tata, mama, przedszkole i ja”
We wtorek 12.06.2012 w Gminnym
Oœrodku Kultury w Gródkowie odby³a
siê Gala Muzyczno – Taneczna
podsumowuj¹ca realizacjê projektu
„Tata, mama, przedszkole i ja”
wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Celem projektu by³o podniesienie
jakoœci oferty edukacyjnej przedszkoli
oraz zwiêkszenie liczby dzieci
uczestnicz¹cych w edukacji
przedszkolnej. Dziêki dofinansowaniu z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
stworzono dodatkowych 50 miejsc w
przedszkolach w ramach zajêæ grup
popo³udniowych.
Od paŸdziernika 2010 roku do
czerwca 2012 odbywa³y siê
cotygodniowe zajêcia logopedyczne,
plastyczno – teatralne, muzycznotaneczne, reedukacyjne i gimnastyki
ogólnorozwojowej.
£¹cznie zrealizowano 2.279 godzin
zajêæ, w których uczestniczy³o 409
dzieci.
Prowadzono równie¿ zajêcia w
ramach Szko³y Wychowania dla
Rodziców oraz wyd³u¿enia czasu pracy
placówek. Przedszkolaki z naszej gminy
mia³y mo¿liwoœæ udzia³u w
wyjazdowych warsztatach teatralnych
oraz koncertach muzycznych. Wszystkie
zorganizowane zajêcia przeprowadzane
by³y z wykorzystaniem zakupionych w
ramach projektu pomocy dydaktycznych

oraz materia³ów æwiczebnych na ³¹czn¹
kwotê 38.508 z³.
Wartoœæ ca³ego projektu „Tata, mama,
przedszkole i ja” to 616.602 z³., a
pozyskane dofinansowanie stanowi
98,5% tej kwoty.
W trakcie Gali Muzyczno –
Tanecznej licznie zgromadzeni
widzowie, wœród których znalaz³ siê
Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ,
Radni Gminy Psary Gra¿yna Polasiak i
Adam Adamczyk, Sekretarz Gminy
Mirella Barañska – Sorn, dyrektorzy
placówek oœwiatowych, osoby
prowadz¹ce zajêcia w ramach projektu

oraz rodzice przedszkolaków, mogli
podziwiaæ wystêpy dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie i D¹biu,
Przedszkola Publicznego w Sarnowie
oraz Strzy¿owicach.
Podsumowanie projektu by³o tak¿e
okazj¹ do wrêczenia podziêkowañ
osobom zaanga¿owanym w jego
realizacjê, nauczycielom prowadz¹cym
zajêcia, koordynatorom lokalnym
projektu -Krystynie Kluszczyk, Ewie Sus,
Bo¿enie Wieczorek i Gra¿ynie
Trzcionce oraz koordynatorowi
gminnego Mirelli Barañskiej – Sorn. Red.

Przedszkolacy z Gródkowa w przedstawieniu “Królewna Œnie¿ka”.

Szko³a w D¹biu jedn¹ z 24. szkó³ w Polsce zakwalifikowanych
do programu „Cyfrowa szko³a”
Szko³a Podstawowa w D¹biu
w
nadchodz¹cym roku szkolnym bêdzie
bra³a udzia³ w komponencie
innowacyjnego projektu edukacyjnego
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
wchodz¹cym w sk³ad Rz¹dowego
programu „Cyfrowa szko³a”. Jest to
ogromne wyró¿nienie poniewa¿ tylko
24 szko³y w ca³ej Polsce zosta³y objête
wsparciem.
W ramach projektu szko³a w D¹biu
otrzyma pomoce dydaktyczne w postaci
sprzêtu komputerowego dla uczniów i
nauczycieli, wyposa¿enia sal
lekcyjnych, sieci Wi – Fi, a tak¿e
wsparcie w postaci szkoleñ dla
nauczycieli bior¹cych udzia³ w
projekcie. Wezm¹ w nim udzia³
uczniowie klasy IV, a do szko³y zostan¹

zakupione pomoce dydaktyczne, które
zostan¹ przekazane w postaci
darowizny we wrzeœniu tego roku, a
bêdzie to miêdzy innymi:
• sprzêt przeznaczony dla klasy taki jak
komputer dla nauczyciela, g³oœniki,
projektor, ekran, tablet graficzny, sprzêt
audio – wideo, skaner.
• sprzêt przeznaczony dla nauczycieli
– edukacyjne komputery przenoœne dla
6 nauczycieli klas IV,
• sprzêt przeznaczony dla uczniów –
edukacyjne komputery przenoœne dla
20% uczniów najbardziej zagro¿onych
e- wykluczeniem.
Oprócz sprzêtu szko³y otrzymaj¹
równie¿ wsparcie w postaci szkoleñ dla
nauczycieli oraz dostêpu do materia³ów
dydaktycznych. Udzia³ w projekcie jest

bezp³atny.
Projekt ma na celu zbadanie w jaki
sposób dzieci i m³odzie¿ oraz
spo³ecznoœæ szkolna, poprzez
poszczególne dzia³ania realizuje swoje
potrzeby edukacyjne za pomoc¹
nowych narzêdzi i technologii
cyfrowych. - Cieszê siê, ¿e naszej szkole
uda³o siê zakwalifikowaæ do udzia³u w
projekcie Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji, jestem przekonana, ¿e nasi
uczniowie, zw³aszcza ci, którzy nie maj¹
dostêpu do Internetu na co dzieñ
poszerz¹ swoj¹ wiedzê oraz rozwin¹
kompetencje, a kadra nauczycielska z
kolei pozna nowe sposoby dotycz¹ce
innowacyjnego sposobu prowadzenia
zajêæ. - mówi Gra¿yna Trzcionka
dyrektor Szko³y Podstawowej w D¹biu.
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Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Sarnowie
22 czerwca w Szkole Podstawowej w
Sarnowie odby³ siê piknik rodzinny
po³¹czony z dniem
„Szko³y Bez
Przemocy”, ogólnopolskim œwiêtem
wszystkich tych, którzy nie zgadzaj¹ siê
na przemoc i anga¿uj¹ siê w budowanie
szko³y jako miejsca przyjaznego dla
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Spotkanie przebiega³o pod has³em
„kibicujê fair play”.
Imprezê rozpoczêliœmy przemarszem
wokó³ placu szkolnego. Barwny
korowód tworzyli uczniowie, rodzice,
nauczyciele w bia³o-czerwonych
strojach kibica. Odby³y siê równie¿
wybory miss i mistera sportu, a tak¿e
liczne zawody sportowe, w których brali

udzia³ zarówno uczniowie, jak i rodzice
oraz nauczyciele. W ramach
miêdzyklasowych rozgrywek
przyznawano punkty za has³o i strój
kibica, prace plastyczne oraz dyscypliny
sportowe.
Podczas konkursu plastycznego
ka¿da z klas wykona³a malowid³o
promuj¹ce kibicowanie bez agresji i
przemocy. Dzieci z pomoc¹ rodziców
wykaza³y siê ogromn¹ inwencj¹ twórcz¹
i pomys³owoœci¹, czego rezultatem by³y
bardzo wysoko ocenione przez jury
prace.
Na pikniku nie zabrak³o atrakcji
kulinarnych. Goœcie raczyli siê
przepysznym bigosem z wojskowego

Tego dnia uœmiech goœci³ na twarzach
wszystkich uczniów.

Piknik rodzinny przebiega³ pod has³em “kibicujê fair play”.

kot³a, kie³baskami z grilla, a tak¿e
licznymi ³akociami przygotowanymi
przez rodziców. Zgromadzone na
podwórku szkolnym dzieci mia³y
równie¿ mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki konnej,
zakupu popcornu i waty cukrowej.
Podczas wystêpu artystycznego, który
by³ ostatnim punktem programu, ka¿da z
klas zaprezentowa³a liczne talenty
wokalne, taneczne a tak¿e aktorskie. SP
Sarnów.

Wiktoria Rozmus laureatk¹ konkursu mitologicznego „Klio”
Rozmowa z Wiktori¹ Rozmus ze
Szko³y Podstawowej im. Alfreda
Szklarskiego w Sarnowie, która zajê³a 8.
miejsce w ogólnopolskim konkursie
mitologicznymi „Klio”.
G³os Gminy Psary: Co oznacza dla
Ciebie sukces osi¹gniêty w tym
konkursie?
Wiktoria Rozmus: Jest to dla mnie
du¿e wyró¿nienie, zw³aszcza ¿e w skali
kraju bra³o w nim udzia³ tak wielu
uczniów (11 tysiêcy). Czujê, ¿e praca,
któr¹ w³o¿y³am w przygotowanie siê do
konkursu by³a czasem spo¿ytkowanym
bardzo korzystnie i pozytywnie.
GGP: Na czym polega³ konkurs?
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci:
testu, w którym nale¿a³o wykazaæ siê
znajomoœci¹ nazewnictwa i historii
opisywanych w „Mitologii” Jana
Parandowskiego.
W drugiej czêœci nale¿a³o stworzyæ
wizerunek bohaterki –heroiny XXI
wieku, walcz¹cej o równouprawnienie.

Nale¿a³o
nadaæ jej imiê, opisaæ
przygody oraz utworzyæ zwi¹zek
frazeologiczny z ni¹ zwi¹zany.
GGP: W jaki sposób
przygotowywa³aœ siê do konkursu?
WR: Opiekun konkursu, Pani mgr
Ma³gorzata Borowiecka organizowa³a
dla nas popo³udniowe spotkania, w
trakcie których omawialiœmy
„Mitologiê” Jana Parandowskiego.
Otrzymywaliœmy równie¿ notatki
opracowane przez nauczyciela,
z których uczyliœmy siê w domu.
Regularne spotkania oraz ci¹g³e
powtarzanie materia³u da³y rezultaty.
GGP: Jak skomentujesz wyniki
twoich kolegów, którzy równie¿ brali
udzia³ w tym konkursie?
WR: Uwa¿am, ¿e nale¿¹ siê im
gratulacje, gdy¿ zarówno Oliwia Mazur,
jak i Wojciech Kominek osi¹gnêli 12
miejsce w kraju, co oznacza tak¿e
ogromny sukces i wyró¿nienie dla
Naszej szko³y. SP Sarnów.

Wiktoria Rozmus.
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Ciekawa oferta zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y na okres wakacji
Jak co roku dla wszystkich dzieci z
terenu gminy Psary, które wakacje
spêdzaj¹ w domu, nasze placówki
przygotowa³y specjaln¹ ofertê zajêæ
artystycznych i sportowych. Spoœród
przygotowanych propozycji, ka¿dy
mo¿e wybraæ coœ dla siebie.
Warsztaty plastyczne, gry i zabawy
integracyjne, rozgrywki sportowe to
tylko niektóre z propozycji. Na
wszystkich zainteresowanych czekaj¹
równie¿ inne atrakcje jak: letnie pokazy
filmowe, wycieczki do stadniny koni,
„Wakacyjny teatr magii, czyli warsztaty
teatralne”, zajêcia wokalno -

Lepienie z masy solnej.

instrumentalne czy turnieje sportowe w
koszykówce, siatkówce, a nawet
badmintonie.
Na zakoñczenie wakacji
przewidziane jest uroczyste
podsumowanie “Akcji Lato”, które
odbêdzie 31 sierpnia w Œwietlicy
Wiejskiej w D¹biu. W programie:
przedstawienie teatralne, wspólne
pieczenie kie³basek, gry oraz konkursy
dla wszystkich uczestników. „Cieszê
siê, ¿e moje dziecko mo¿e skorzystaæ z
tak ciekawej i bogatej oferty zajêæ.
Oprócz zajêæ artystycznych s¹ zajêcia
sportowe, a nawet pokazy filmowe.
Dziêki tak ró¿norodnym propozycjom,
moje dziecko mo¿e ciekawie i
kreatywnie spêdziæ wakacje” powiedzia³a mama ma³ej Karolinki.
Równolegle z ofert¹ Gminnego
Oœrodka Kultury prowadzone s¹ zajêcia
przygotowane przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Psarach. Na pocz¹tku
lipca odby³o siê spotkanie pod tytu³em
"Rycerz, dawniej a dziœ". G³ównym
tematem spotkania by³o omówienie
postaci rycerza europejskiego na
prze³omie XII i XIII w. oraz próba jego
wspó³czesnej rekonstrukcji. M³odzi
s³uchacze mieli mo¿liwoœæ zobaczyæ
zrekonstruowany "sprzêt" rycerza.
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Zajêcia z historii rycerstwa.

Wszyscy najbardziej zainteresowani
byli opancerzeniem. W pi¹tki
realizowany jest na Œwietlicy
Integracyjnej OPS program
profilaktyczno – rekreacyjny pt. „Moje
wakacje w Gminie”. W pozosta³e dni
odbywaj¹ siê gry i zabawy, projekcje
bajek itp. Mo¿na równie¿ korzystaæ z
komputerów na œwietlicy. Tak¿e w
sierpniu s¹ zaplanowane liczne zajêcia
zw³aszcza sportowe. Red.

Harmonogram zajêæ Akcji Lato
znajd¹ Pañstwo na: www.psary.pl

Lekcja z KZK GOP i Tramwajami Œl¹skimi
Grupa dzieci niepe³nosprawnych
oraz m³odzie¿ uczêszczaj¹ca do
Œwietlicy Integracyjnej Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej pod opiek¹
pracowników OPS uczestniczy³a w
niezwyk³ej lekcji w zajezdni
tramwajowej Katowice Zawodzie gdzie
znajduje siê Oœrodek Szkolenia

Uczestnicy lekcji wraz z opiekunami.

Motorniczych.
Zajêcia rozpoczêto od spotkania w
salce szkoleniowej, gdzie uczestnicy
us³yszeli o podstawowych zasadach
bezpieczeñstwa zwi¹zanych z pobytem
w zajezdni tramwajowej oraz
odpowiadali na pytania dotycz¹ce m.in.
bezp³atnych przejazdów komunikacj¹
miejsk¹, zni¿ek, cen biletów oraz co
oznacza skrót KZK GOP
(Komunikacyjny Zwi¹zek Komunalny
Górnoœl¹skiego Okrêgu
Przemys³owego). Najaktywniejsi
otrzymali nagrody, ponadto wszyscy
otrzymali pami¹tkowe breloczki KZK
GOP i zostali poczêstowani
„krówkami”. Nastêpnie odwiedzili
budynki zajezdni, m.in. punkt mycia
pojazdów, gdzie s¹ uruchamiane
potê¿ne szczotki, hale remontowe. Na
zakoñczenie „nauka jazdy”, ka¿dy
chêtny pod opiek¹ instruktora móg³

samodzielnie poprowadziæ tramwaj. „W
zajezdni tramwajowej by³o bardzo
fajnie, najbardziej podoba³o mi siê, ¿e
jeŸdzi³em tramwajem jako motorniczy”
– mówi Kamil, uczestnik wyjazdu.
Jako nagrodê za dojazd do celu ka¿dy
otrzyma³ odblaskow¹ opaskê
Tramwajów Œl¹skich. Niektórzy
uczestnicy po raz pierwszy jechali
tramwajem, co ju¿ by³o dla nich
ogromnym prze¿yciem, a mo¿liwoœæ
poprowadzenia tramwaju na pewno
zapamiêtaj¹ do koñca ¿ycia.
Dziêkujemy KZK GOP i Tramwajom
Œl¹skim za zorganizowanie i
przeprowadzenie tak wspania³ej i
niezapomnianej lekcji.
Ósrodek Pomocy Spo³ecznej w
Psarach sk³ada serdeczne
podziêkowania KZK GOP oraz
Tramwajom Œl¹skim za zorganizowanie
lekcji. OPS.

Wojewódzki Przegl¹d Wiejskich Zespo³ów Artystycznych Brenna 2012
7-8 lipca w Brennej odby³y siê
przes³uchania konkursowe w ramach
45. Wojewódzkiego Przegl¹du
Wiejskich Zespo³ów Artystycznych. W
tym roku gminê Psary reprezentowa³o,
a¿ 7 zespo³ów Œpiewaczych.

7 lipca w muszli koncertowej Oœrodka
Promocji Kultury i Sportu w Brennej
zaprezentowa³y siê Zespo³y Œpiewacze
„D¹bie” oraz „Brzêkowainie”.
Natomiast 8 lipca nasz¹ gminê
reprezentowa³y Zespo³y „Nasz
Gródków”, „Górzanki”, „OD...DO..”

oraz „Zag³êbianki”. W tegorocznym
przegl¹dzie wszyscy wykonawcy
prezentowali siê w trzech kategoriach:
grupy œpiewacze, kapele oraz zespo³y
regionalne prezentuj¹ce folklor terenów
wiejskich. GOK.

INFORMACJE
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IX Œwiêtojañski Festiwal Pieœni i Przyœpiewek Zalotnych
W sobotnie popo³udnie 23 czerwca
na placu przy budynku Oœrodka Kultury
w Preczowie po raz dziewi¹ty odby³ siê
Œwiêtojañski Festiwal Pieœni i
Przyœpiewek Zalotnych, którego
organizatorem by³ Gminny Oœrodek
Kultury Gminy Psary.
Festiwal, który co roku cieszy siê
ogromnym zainteresowaniem wœród
artystów amatorów, w tym roku pobi³
kolejny rekord. Na scenie
zaprezentowa³o siê ponad 25
wykonawców w tym, a¿ 19 zespo³ów
œpiewaczych i folklorystycznych z terenu
powiatu bêdziñskiego, tarnogórskiego,
zawierciañskiego, a nawet
pszczyñskiego. Wœród goœci na widowni
zasiedli: Pose³ na Sejm RP Waldemar
Andzel, Wójt Gminy Psary – Tomasz
Sad³oñ, Sekretarz Gminy Psary Mirella
Barañska – Sorn, Dyrektor GOK Anna
Nag³y, przedstawiciele Rady Gminy
Psary oraz so³tysi.
Ide¹ tego festiwalu jest prezentacja
dorobku artystycznego solistów,
duetów, zespo³ów folklorystycznych,
œpiewaczych i chórów, promocja i
p opu l aryzacj a kul t ury l u d ow ej ,
prezentacja zachowanej tradycji
ludowej oraz inspirowanie m³odego
pokolenia do kultywowania i rozwijania
obyczajów ludowych, poprzez
wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego.
W tym roku wykonawcy oprócz
dwóch piosenek o tematyce mi³osnej
musieli zaprezentowaæ jedn¹
przyœpiewkê ludow¹ nawi¹zuj¹ca do
tematyki festiwalu. Tradycyjnie po
wys³uchaniu wszystkich artystów, w
rytmach ludowych piosenek nast¹pi³
uroczysty przemarsz nad rzekê

Na scenie prezentowali siê artyœci z powiatu bêdziñskiego, pszczyñskiego oraz
zawierciañskiego.

Przemszê, gdzie puszczano wianki. W
tym czasie Jury
w sk³adzie:
przewodnicz¹cy Jury – Gra¿yna Wikarek
– Meus, cz³onek Jury - Barbara Orliñska
Grzyb oraz Jaros³aw Nowak postanowi³o
przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody oraz
wyró¿nienia w kategorii: SOLIŒCI II
miejsce Maria Trefon oraz wyró¿nienie
Stanis³awa Myrta. I oraz III miejsca nie
przyznano. W kategorii DUETY I miejsce
Bo¿ena Zwi¹zek i Antonii Kopeæ oraz
wyró¿nienie Maria ¯urek
i W³adys³aw Matusiak, II i III miejsca nie
przyznano. W kategorii ZESPO£Y I
miejsce ZAGLÊBIANKI, II miejsce
WRZOS z Ryczowa – Kolonii, III
miejsce D¥BIE oraz wyró¿nienia
otrzyma³y zespo³y: NASZ GRÓDKÓW,
GÓRZANKI, KOBIÓRZANIE
i ZENDKOWIANIE. Po og³oszeniu

Wœród goœci na widowni zasiedli miêdzy innymi Pose³
na Sejm RP Waldemar Andzel.

wyników oraz wrêczeniu nagród
zwyciêzcom, zespó³ muzyczno –
instrumentalny Gminnego Oœrodka
Kultury rozpocz¹³ zabawê taneczn¹,
która trwa³a do pó³nocy. Nagrody
g³ówne w kategorii zespo³y ufundowane
zosta³y przez Wójta Gminy Psary. „Jest to
wspania³e przedsiêwziêcie, które
ma³ym, wiejskim zespo³om daje szanse
pokazania swojej twórczoœci oraz
propagowania kultury lokalnej nie tylko
w obrêbie miejscowoœci z której siê
pochodzi” - powiedzia³a jedna z
uczestniczek festiwalu.
W imieniu organizatorów pragniemy
serdecznie podziêkowaæ sponsorowi
Bankowi Spó³dzielczemu z Bêdzina oraz
druhom stra¿akom z OSP w Preczowie
za pomoc w organizacji tegorocznego
festiwalu. MK.

Jak co roku obrzêd puszczania wianków zgromadzi³ spor¹
widowniê.
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II Miêdzygminny Konkurs Jêzyka Angielskiego
Uczennica Szko³y Podstawowej w Sarnowie Julia
Bochenek zosta³a laureatk¹ II Miêdzygminnego
Konkursu Jêzyka Angielskiego „Nine-Year-Old English
Grandmasters”, który odby³ siê 25 czerwca 2012r. w
Szkole Podstawowej w Strzy¿owicach.
Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów klas III i
obejmowa³ ró¿norodne zagadnienia gramatyczne
(wybrane czasy, przedimki, przyimki, zasady tworzenia
liczby mnogiej) i leksykalne (opis pogody, kolory),
rozumienie tekstu czytanego, s³ownictwo angielskie
dotycz¹ce bajek. Laureatka otrzyma³a dyplom i nagrodê
ksi¹¿kow¹ oczywiœcie w jêzyku angielskim. Konkurs
zakoñczy³ siê inscenizacj¹ bajki „Królewna Œnie¿ka i
Siedmiu Krasnoludków” wykonan¹ w jêzyku angielskim
przez uczniów Szko³y Podstawowej w Strzy¿owicach.
Redakcja oraz grono pedagogiczne gratuluj¹ wszystkim
wygranej. Anna Janas.

Laureaci Miêdzygminnego Konkursu Jêzyka Angielskiego.

Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w D¹biu
Czerwcowe pikniki rodzinne w
Szkole Podstawowej w D¹biu na sta³e
zagoœci³y ju¿ w kalendarzu imprez i od
dziewiêciu lat niezmiennie ciesz¹ siê
popularnoœci¹ zarówno wœród dzieci,
jak i rodziców. W tym roku, dziêki
wsparciu Powiatu Bêdziñskiego w
ramach programu „Sportowy Powiat”,
celem imprezy by³a nie tylko wspólna
zabawa, ale przede wszystkim
promowanie zdrowego, aktywnego
trybu ¿ycia, s³u¿¹cego integracji
miêdzypokoleniowej.
W pi¹tkowe popo³udnie 22 czerwca
tereny wokó³ szko³y t³umnie wype³nili
rodzice, dziadkowie, dzieci i liczni
przyjaciele szko³y, wœród nich
samorz¹dowcy - Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Jacenty Kubica,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian Kozie³, Sekretarz Gminy Mirella
Barañska-Sorn. W bogatym programie
pikniku ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla
siebie, bez wzglêdu ma wiek i
upodobania. I tak w konkurencjach
indywidualnych dzieci przedszkolne
sprawdza³y swoje umiejêtnoœci w rzucie
do celu, a dzieci starsze zmierzy³y siê w
skokach, m.in. przez kilkumetrow¹
skakankê. We wspó³zawodnictwie
zespo³owym poszczególne klasy
walczy³y o nagrody w konkurencjach
biegowych i sprawnoœciowych.
GwoŸdziem programu sportowego
okaza³ siê „maraton” rodzinny, w którym
zmierzy³o siê 7 trzyosobowych dru¿yn,
w sk³ad których wchodzili: mama, tata i
dziecko. Najpierw zawodnicy musieli
wykazaæ siê wiedz¹ sportow¹. Czas
Euro` 2012 sprawi³, ¿e w adresowanych
do nich pytaniach dominowa³y

zagadnienia zwi¹zane z futbolem, choæ
nie zabrak³o te¿ pytañ dotycz¹cych np.
gminnej infrastruktury sportowej. Potem
rozpoczê³y siê zmagania
sprawnoœciowe. Emocji by³o co
niemiara, zw³aszcza w wyœcigach na
osobliwych nartach po asfaltowym
boisku, czy w rzutach ringo. Atmosferê
sportowej rywalizacji podsyca³y wystêpy
cheerleaderek, doping publicznoœci i
wspólnie zaimprowizowany przebój
Euro „Koko Euro spoko”. Poziom
sportowy zawodników by³ bardzo
wyrównany, dlatego wszyscy zostali
uhonorowani nagrodami ufundowanymi
z programu „Sportowy Powiat”.
Przez ca³y czas trwania pikniku
wspó³zawodnictwu sportowemu
towarzyszy³y wystêpy artystyczne
przedszkolaków i dzieci szkolnych.
Dominowa³ taniec wspó³czesny, popisy
wokalne i gra na instrumentach, ale
znalaz³o siê te¿ miejsce dla inscenizacji
nawi¹zuj¹cych do naszych
zag³êbiowskich korzeni oraz

wprowadzaj¹cych w nastrojowy klimat
kultury irlandzkiej.
S³oneczne, piknikowe popo³udnie
sprzyja³o wspólnemu grillowaniu.
Przygotowane przez rodziców stoiska
kusi³y pysznymi wypiekami w³asnej
produkcji, a popisowym daniem okaza³a
siê pajda chleba ze smalcem i kiszonym
ogórkiem. Du¿¹ atrakcj¹, szczególnie
dla najm³odszych, by³a mo¿liwoœæ
pomalowania twarzy lub wykupienia
losu na quizie fantowym, w którym nie
by³o przegranych.
Festyn sta³ siê symbolicznym
podsumowaniem przypadaj¹cych na
ostatnie tygodnie œwi¹t: Dnia Dziecka,
Dnia Matki i Dnia Ojca. Po raz kolejny
okaza³o siê, ¿e spotkania w gronie
rodziny i przyjació³ na œwie¿ym
powietrzu to przys³owiowy strza³ w
dziesi¹tkê, a sport w formie wspólnej
zabawy to niezawodny sposób na
integracjê rodzin i spo³ecznoœci lokalnej.
Red.

Wystêp taneczny uczennic ze Szko³y Podstawowej w D¹biu.
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OŒWIATA

Gminne zakoñczenie roku szkolnego
27 czerwca 2012 roku w goœcinnych
murach Gimnazjum w Psarach odby³o
siê gminne zakoñczenie roku
szkolnego.
Na zorganizowanej po raz szesnasty
uroczystoœci wrêczono wyró¿nienia
najlepszym uczniom z terenu gminy,
którzy oprócz bardzo dobrych
wyników w nauce mogli poszczyciæ siê
zdobyciem wysokich lokat w
konkursach, przegl¹dach, festiwalach
na szczeblu powiatowym,
regionalnym, wojewódzkim, a nawet
ogólnopolskim. Pami¹tkowe dyplomy
oraz nagrody odebra³o w sumie: za
wyniki w nauce - 32 uczniów, za
osi¹gniêcia sportowe – 10 uczniów, za
udzia³ w konkursach – 16 absolwentów
przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych. Za ca³oroczn¹
dzia³alnoœæ oraz zdobycie tytu³u
Mistrzowskiej Gromady Zuchowej
nagrodê odebra³a Gromada Zuchowa
„Leœne Skrzaty” dzia³aj¹ca przy Szkole
Podstawowej w Strzy¿owicach, której
opiekunem jest Anna £ebzuch.
Puchar oraz sprzêt sportowy za
zwyciêstwo we wspó³zawodnictwie
sportowym szkó³ podstawowych
odebra³a Gra¿yna Trzcionka dyrektor
Szko³y Podstawowej w D¹biu.
Uroczyste spotkanie by³o tak¿e okazj¹
do podsumowania przez Wójta Gminy
Tomasza Sad³onia koñcz¹cego siê roku
szkolnego. Roku wielu pozytywnych
zmian dla oœwiaty gminnej. W ci¹gu
ostatnich 10 miesiêcy kontynuowano

Najlepsi uczniowie z terenu naszej gminy
dostali dyplomy oraz nagrody z r¹k
Wójta Gminy Psary Tomasza Sad³onia.

Wystêp uczennic z gimnazjum podczas gminnego zakoñczenia roku szkolnego.

realizacjê projektu dofinansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego „Tata, mama, przedszkole i
ja”, rozpoczêto realizacjê projektu
„Jestem wyj¹tkowy”, w ramach którego
odbywa³y siê zajêcia w klasach I-III szkó³
podstawowych oraz zakupiono wiele
nowoczesnych pomocy dydaktycznych
na ³¹czn¹ kwotê ponad 42 tys. z³. Od
wrzeœnia 2012 w klasach V i VI
rozpocznie siê realizacja dwóch nowych
projektów z EFS poœwiêconych
nowoczesnym sposobom i technikom
uczenia siê, których bud¿et wynosi
blisko 90 tys. z³. Po raz pierwszy
uczniowie gminnych szkó³ mogli
skorzystaæ z zajêæ w swoich szko³ach w
ramach nowej oferty Gminnego Oœrodka
Kultury oraz Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, na któr¹ sk³ada³y siê: zajêcia
sportowe w ramach programu „Mali
Olimpijczycy”, zajêcia taneczne zespo³u
folklorystycznego „Ma³y Œl¹sk”, zajêcia
nauki gry na instrumencie, zajêcia
plastyczne, taneczne oraz warsztaty
dziennikarskie. £¹cznie z 832 godz.
zajêæ skorzysta³o blisko 200 uczniów. W
ostatnim czasie rozpoczêto tak¿e
realizacjê wielu inwestycji w

infrastrukturê sportow¹ gminy Psary.
Ruszy³a budowa 4 boisk
wielofunkcyjnych, kompleksu
„Orlik”2012 przy Gimnazjum w Psarach
oraz placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Strzy¿owicach.
Wyró¿nieni uczniowie, ich rodzice
oraz przybyli na uroczystoœæ goœcie,
wœród których znaleŸli siê Wójt Gminy
Psary Tomasz Sad³oñ, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Jacenty Kubica, Radni,
Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Agnieszka Sarnik, dyrektorzy placówek
oœwiatowych, Wiceprezes
Miêdzygminnego Oddzia³u ZNP –
Barbara ¯yliñska, podziwiaæ mogli
wspania³y program artystyczny
przygotowany przez uczniów
Gimnazjum w Psarach.
Na zakoñczenie uroczystoœci Wójt
Gminy Psary z³o¿y³ podziêkowania
wszystkim nauczycielom, którzy
ka¿dego dnia wytrwale pracowali z
m³odymi mieszkañcami naszej gminy
oraz rodzicom za wspieranie
dzia³alnoœci szkó³.
Wszystkim Uczniom i Nauczycielom
¿yczymy s³onecznych i bezpiecznych
wakacji. Red.

Gromada zuchów Leœne Skrzaty dosta³a nagrodê za ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ.
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Zaprojektuj z nami park w Psarach przy ul. Zwyciêstwa !
Ku koñcowi maj¹ siê prace
architektów zmierzaj¹ce do
wykonania projektu rewitalizacji
parku znajduj¹cego siê przy ul.
Zwyciêstwa w Psarach. Za
poœrednictwem G³osu Gminy Psary
chcielibyœmy równie¿ zaanga¿owaæ
mieszkañców w proces
zagospodarowania tego miejsca.
Wy³oniona w drodze przetargu
firma Comtarex z Katowic
przedstawi³a mapê przedstawiaj¹c¹
zagospodarowanie terenu i w
najbli¿szym czasie z³o¿y komplet
dokumentów niezbêdnych do
uzyskania pozwolenia na budowê.
Koncepcja przewiduje skrócenie
g³ównej parkowej alei prowadz¹cej
do pomnika ¿o³nierza radzieckiego.
Zostanie ona wykonana z nowych
materia³ów, a na jej koñcu
znajdowaæ siê bêdzie plac apelowy
i nowy pomnik o tematyce
patriotycznej odwo³uj¹cy siê do
historii Polski i naszej gminy. Bêdzie on stanowiæ pierwszy
przystanek na œcie¿ce tematycznej parku i miejsce przysz³ych
gminnych obchodów œwi¹t narodowych.
Istniej¹cy pomnik ¯o³nierza Radzieckiego pozostanie na swoim
obecnym miejscu i oddzielony bêdzie od nowego szpalerem
wysokich tui i œcie¿k¹ spacerow¹. Firma Comtarex przewiduje,
¿e pomnik ¿o³nierza radzieckiego bêdzie poddany renowacji
sylwetki, a czêœæ coko³owa zostanie rozebrana, a nastêpnie
odtworzona w dotychczasowym kszta³cie. Na konstrukcji
betonowej mo¿e zostaæ po³o¿ona tablica lub p³askorzeŸba.
W parku znajdowaæ siê bêd¹ jeszcze 4 polany tematyczne,
oznaczone na mapie numerami od 3 do 6 . Projektowane place
maj¹ kszta³t ko³a o œrednicy 20 metrów, a dooko³a nich bêd¹
ustawione ³awki.
Chcielibyœmy poprosiæ czytelników „G³osu Gminy Psary”
o przedstawienie propozycji atrakcji, które znalaz³yby siê w
centralnym punkcie wskazanych polan tematycznych
oznaczonych na projekcie obok cyframi od 3 do 6, oraz tego jak
chcielibyœcie Pañstwo, by wygl¹da³ nowy pomnik na placu
apelowym. Instalacje w parku musz¹ odwo³ywaæ siê do historii,
kultury, religii i tradycji naszych ziem. Prosimy czytelników, aby
przedstawili nam swoje pomys³y. Pañstwa propozycje prosimy
przesy³aæ za poœrednictwem poczty e-mail na adres
inwestycje@psary.pl, z³o¿yæ za poœrednictwem poczty lub
osobiœcie w kancelarii Urzêdu Gminy w Psarach w formie
papierowej. Na propozycje czekamy do 20 sierpnia. Twórcy
najciekawszych propozycji zostan¹ nagrodzeni pakietem
gminnych gad¿etów, a ich pomys³y mog¹ zostaæ zrealizowane.
Red.
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Granica opracowania projektu zagospodarowania terenu.
Projektowane ³awki.
1 - nowy pomnik,
2 - pomnik ¿o³nierza radzieckiego,
3 - 5 - polany tematyczne.
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NIERUCHOMOŒCI NA SPRZEDA¯ W GMINIE PSARY
2

7,9583 HA DZIA£KA POD OSIEDLA DOMÓW
JEDNORODZINNYCH W MALINOWICACH

3

3 UZBROJONE DZIA£KI BUDOWLANE
PO£O¯ONE NIEOPODAL ZALEWU
KUNICA WARÊ¯YÑSKA
ul . S
zko
l na

*przewidywany termin przetargu to wrzesieñ 2012 roku

4

NIERUCHOMOŒÆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM
MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKAMI
GOSPODARCZYMI W MALINOWICACH

ul.Szkoln
a

POWIERZCHNIA
dzia³ka o pow. 1884 m.2, pow. u¿ytkowa budynku 105,57
m2,
budynki gospodarcze o pow. zabudowy 158 m2
ADRES
Malinowice, ul. Szkolna 41
FORMA ZBYCIA
sprzeda¿-przetarg
CENA
221 000,00 z³ netto/ zwolnione z VAT
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
w czêœci na budownictwo mieszkaniowe 900 m2,
a w czêœci na tereny rolne 984 m.2
UZBROJENIE
teren uzbrojony (woda, gaz, energia), bezpoœredni dostêp
do ul. Szkolnej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej

POWIERZCHNIA
dzia³ki o pow. A nr 931/4 o pow. 1454 m.2,
B nr 931/5 o pow. 1454 m2, C nr 931/6 o pow. 1454 m2
ADRES: ul. Szkolna, Preczów
FORMA ZBYCIA: sprzeda¿-przetarg
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
A i B - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
C - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 600
m2 budowlana, w czêœci tereny zieleni nieurz¹dzonej, w
czêœci tereny rolnicze ³¹k i pastwisk 854 m.2
LOKALIZACJA
600 m. od Zalewu KuŸnica Warê¿yñska w D¹browie
Górniczej, 3,5 km do drogi DK 86, 50 m. od sklepu
spo¿ywczego, 60 m. od przystanku autobusowego
UZBROJENIE
dostêp do mediów (wodoci¹g, gaz, elektrycznoœæ)

5

DZIA£KA POD US£UGI I PRODUKCJÊ
ZABUDOWANA BUDYNKIEM
BY£EJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ
O POW. U¯YTKOWEJ 676,09 m2
droga public
zna

POWIERZCHNIA
dzia³ki o nr. 1183/7, 1183/8, 1183/9 o ³¹cznej
powierzchni 7,9583 ha
ADRES
Malinowice, ul. S³oneczna, teren po³o¿ony naprzeciwko
znanego osiedla domków jednorodzinnych Malinowice
FORMA ZBYCIA
sprzeda¿-przetarg*
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
UZBROJENIE
dostêp do drogi publicznej ulicy S³onecznej,
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do podstawowych sieci
technicznych

droga dojazdowa

POWIERZCHNIA
powierzchnia dzia³ki 3786 m2,
powierzchnia budynku 676,09 m2
ADRES
Gol¹sza Górna 21
FORMA ZBYCIA
sprzeda¿-przetarg
CENA
oko³o 422 000,00 z³ netto/ zwolnione z VAT
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
tereny zabudowy produkcyjnej i us³ugowej
UZBROJENIE
teren uzbrojony (woda, energia),
bezpoœredni dostêp do drogi powiatowej
o nawierzchni asfaltowej

tel.:20,
32promocja@psary.pl
29 44 936, fax.: 32 267 21 20, mienie@psary.pl
tel.: 32 267 21 21, fax.: 32 267 21

www.psary.pl
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Ogrodnicza pasja i drzewka bonsai S³awomira Pacieja
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e w naszej
gminie jest miejsce, które wygl¹da
identycznie, jak zak¹tek w kraju
kwitn¹cej wiœni. A jednak! To ogród
Pana S³awomira Pacieja – hodowcy
drzewek bonsai. Pan S³awomir
postanowi³ zdradziæ nam kilka tajemnic
zwi¹zanych z hodowl¹ tych
miniaturowych roœlin oraz opowiedzieæ
nam, jak zaczê³a siê jego przygoda z
bonsai.
G³os Gminy Psary: Jak zaczê³a siê
Pana pasja? Czy to ktoœ znajomy zarazi³
Pana mi³oœci¹ do hodowania tych
miniaturowych drzewek? Czy mo¿e to
nietypowe hobby pojawi³o siê pod
wp³ywem mediów? Ostatnio bonsai
sta³o siê bardzo modne w Polsce.
S³awomir Paciej: Wydaje mi siê, ¿e
od zawsze pasjonowa³a mnie przyroda i
wszystko co z ni¹ zwi¹zane. Historia z
bonsai rozpoczê³a siê oko³o osiemnastu
lat temu po przeczytaniu maleñkiego
artyku³u - notabene w niemieckim
piœmie popularnonaukowym, który nie
tyle treœci¹ co obrazem zainspirowa³
mnie do prób tworzenia pierwszych
drzewek. Sama praca nad bonsai to w
po³owie sztuka ogrodnicza, a w drugiej
po³owie to harmonizowanie pokroju i
proporcji roœliny.
GGP: Kiedy powsta³o Pana pierwsze
drzewko? Ile czasu potrzeba, aby
wyhodowaæ jeden okaz?
SP: Pierwsze drzewko, które mogê
nazwaæ bonsai to lipa szerokolistna,
która do tej pory, maj¹c ju¿ oko³o 25 lat,

Jedno z drzewek bonsai.

S³awomir Paciej w swoim ogrodzie pe³nym drzewek bonsai.

jest elementem mojego ogrodu. Jest mo¿liwoœæ zakupu Pana drzewek, czy
wiele technik formowania i stylizowania uprawia je Pan tylko dla w³asnej
bonsai, a praca nad nimi mo¿e przyjemnoœci?
poch³on¹æ dziesi¹tki, a nawet setki lat
SP: Bardzo trudno mówiæ o komercji
(najstarsze roœliny w Japonii maj¹ oko³o w tej dziedzinie z uwagi na czas jaki
700 lat).
poœwiêca siê ka¿dej roœlinie. Po wielu
G G P : J a k w y g l ¹ d a p r o c e s latach pracy i obcowania z ka¿dym
wyhodowania drzewka i czy ma Pan drzewkiem trudno jest siê z nim rozstaæ.
w³asn¹ metodê?
GGP: Czy jest Pan cz³onkiem
SP: Tworzenie bonsai mo¿na jakiegoœ klubu lub stowarzyszenia,
rozpocz¹æ na wiele sposobów. Mo¿na zajmuj¹cego siê hodowl¹ takich roœlin,
zacz¹æ od siewki, mo¿na znaleŸæ w którym mo¿e Pan wymieniaæ siê
odpowiedni materia³ w szkó³ce lub te¿ doœwiadczeniami z innymi hodowcami?
pozyskaæ roœlinê w naturze (tzw.
SP: W Polsce dzia³a kilka klubów
yamadori). Ta ostatnia to moja technika. hodowców bonsai. Ja nale¿ê do Polskiej
Najtrudniejszy etap w uprawie bonsai to Asocjacji Bonsai we Wroc³awiu i Œl¹skiej
adaptacja roœliny w bardzo niewielkiej Grupy Entuzjastów Bonsai.
iloœci pod³o¿a ze zredukowanym
Dziêkujemy za rozmowê
systemem korzeniowym. Najwa¿niejsze i poœwiêcony czas. Red.
jest zbilansowanie korony
drzewa i jego korzeni.
Potrzeba do tego bardzo du¿o
cierpliwoœci, czasu i sporo
wiedzy gleboznawczej, która
przychodzi po wielu latach
pracy i doœwiadczeñ.
Kluczem do sukcesu jest
stworzenie roœlinie idealnych
warunków wzrostu poprzez
utrzymanie optymalnych
warunków glebowych.
Drzewka bonsai wymagaj¹
kilkukrotnego podlewania w
ci¹gu dnia, cotygodniowego
nawo¿enia i ci¹g³ej pracy nad
pokrojem korony.
Kolekcja drzewek bonsai Pana S³awomira
GGP: Czy istnieje
jest imponuj¹ca.
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Z TEKI KRONIKARZA

Z historii Brzêkowic i Gol¹szy
O tych dwóch so³ectwach w Gminie
Psary czytamy coraz czêœciej na ³amach
gazety samorz¹dowej Gminy Psary.
Podawane s¹ fakty i wydarzenia.
Dlatego wydaje siê celowe podaæ nieco
historii tych miejscowoœci.
Brzêkowice
Marian Kantor-Mirski (kronikarz z lat
30. XX w.) sytuuje tê wioskê nastêpuj¹co:
„U stóp wzgórz RogoŸnickoToporowickich, ulokowa³a siê wieœ
Brzêkowice; odleg³oœæ od Bêdzina 16
km na pó³noc”. On te¿ poda³, ¿e wioska
w XIV wieku zwa³a siê Bernacice.
Tymczasem naukowcy owe Bernacice
lub Biernacice lokuj¹ jako nieistniej¹c¹
ju¿ obecnie wioskê miêdzy
RogoŸnikiem a ¯ychcicami.
Brzêkowice to nazwa patronimiczna
od nazwy osobowej Brzymek, st¹d
Brzymkowice. Dopiero w XVIII w.
przejœcie nazwy na Brzêkowice
(nast¹pi³o w wyniku upodobnienia siê
nazwy do wyrazu brzêk). Historyczne
zapisy nazwy: Brzimcowice,
Brznykowycze, Brzenkowice.
Brzenkowice (Brzekowice) to wioska,
która od XIV w. by³a w³asnoœci¹
koœcieln¹. Zakupiona przez biskupów
krakowskich jeszcze przed 1357 r. Od
tego¿ roku przez ksiêcia cieszyñskiego
Kazimierza uwolniona od wszelkich
ciê¿arów i podatków. W latach 14701480 (wg Jan D³ugosza) wioska mia³a 4
³any kmiece i jedn¹ zagrodê (nie by³o
tam jednak folwarku ani so³tysostwa).
Wszelkie sprawy administracyjne przej¹³
na siebie koœció³ w Siemoni i on te¿ od
1529 r. pobiera³ dziesiêcinê z ca³ej
wioski (wtedy by³y dwie zagrody i 4.
kmieci). W 1668 r. kmiecie brzêkowiccy
posiadali ³¹cznie 10. wo³ów, 1 konia,
14. krów i 57. owiec.
Z XVIII w. zachowa³y siê nazwy
topograficzne lasów w pobli¿u wsi – Cis i
Porêba oraz nazwy ³anów: Flakowski,
Ciep³owski, Koz³owski, Kozie³kowski,

Kosiowe i Mysia Góra. W 1756 r.
pojawi³a siê w dokumentach karczma na
tzw. goœciñcu czeladzkim (karczmarz
Jan Sabor zwany Wêgrzynem). Do
wioski nale¿a³y dwa przysió³ki: Swaty i
Kolawy.
Oko³o 1841 r. na terenie osady
Brzêkowice istnia³a rz¹dowa kopalnia
rudy ¿elaznej, któr¹ zamkniêto ju¿ w
1860 r.
Najbardziej ciekawym zabytkiem
kultury sakralnej jest kapliczka z I
po³owy XIX w. Jest murowana,
postawiona na rzucie prostok¹ta.
Zachowana wie¿yczka ma sygnaturkê
(sygnaturka pochodzi z XVIII w.)
Po powstaniu powiatu bêdziñskiego
w 1867 r. wieœ zosta³a przydzielona do
gminy w Wojkowicach Koœcielnych, po
wybuchu I wojny œwiatowej nale¿a³a do
gminy w £agiszy. Po rozwi¹zaniu gmin
w 1956 r. wioska wesz³a w sk³ad
gromady D¹bie (wraz z Gol¹sz¹). Po
powtórnym zorganizowaniu gminy w
1972 r. Brzêkowice wesz³y ju¿ w sk³ad
gminy. W okresie miêdzywojennym
Brzêkowice mia³y 228 mieszkañców,
aktualnie wioskê zamieszkuje 411 ludzi.
Gol¹sza
Historyczne nazwy miejscowoœci to:
Golascha, Golancz, Golyanscha,
Gol¹sza. Nazwa miejscowoœci
dzier¿awcza od nazwy osobowej go³y.
Pierwszym w³aœcicielem wioski by³ (w
1372 r.) Dobies³aw z Gol¹szy. By³
znanym z rodu pieczêtuj¹cego siê
herbem Sternberg.
Do 1443 r. dziesiêcinê pobieran¹ z
Gol¹szy przekazywano do kasy ksi¹¿¹t
cieszyñskich. Po nabyciu wioski (z ca³ym
ksiêstwem siewierskim) p³atnoœci te
przesz³y na biskupów krakowskich.
Dziesiêciny z folwarków rycerskich
lokowano w koœciele œw. Jana
w Krakowie; inne œwiadczenia pobiera³
pleban z Wojkowic Koœcielnych.
W 1462 r. jako dziedzic wsi

wystêpuje Go³¹ski (nazwisko od wsi
Gol¹sza). Wed³ug Jana D³ugosza w
latach 1470-1480 we wsi by³y dwa
folwarki rycerskie oraz 6 ³anów
kmiecych. Jeden folwark nale¿a³ do Jana
Go³¹skiego, a drugi do Miko³aja
D¹bskiego (sêdzia siewierski). Obaj z
rodu Sternbergów.
Du¿ym skarbem XVI-wiecznej
Gol¹szy by³y stawy, by³o ich jedenaœcie.
W XVI w. nast¹pi³ podzia³ tego bogactwa
na stawy hodowlane (przynosz¹ce
wówczas du¿y dochód) miêdzy braci:
Miko³aja i Stanis³awa Go³¹skich oraz ich
synowca Gabriela.
Wiadomo, ¿e w 1539 r. jakiœ dzia³ w
Gol¹szy odziedziczy³ po ¿onie
Katarzynie Go³¹skiej (córce Miko³aja
Go³¹skiego), Adam Sadowski. Ten
odprzeda³ go bratu Danielowi
Sadowskiemu (z Sadowia). W 1540 r.
Gol¹szê trzyma³ znów samodzielnie Jan
Go³¹ski (syn Miko³aja). W 1585 r.
dziedzicem wioski by³ Sebastian
Nieszkowski (starosta siewierski). W
1611 r. jego posiad³oœci w Gol¹szy naby³
wierzyciel Wojciech Ró¿ycki. Ju¿ w
roku 1668 miejscowoœæ by³a w rêkach
mieszczanina krakowskiego Pernusa. Po
krótkim czasie w³aœcicielami wioski byli
Dominik i Marianna Bleziñskia,
nastêpnie rodzina Maienckich, Ujejscy.
Po zakoñczeniu politycznej dzia³alnoœci
ksiêstwa siewierskiego Gol¹sza przesz³a
na w³asnoœæ Rzeczpospolitej. W koñcu
XVIII w. wioska liczy³a ok. 20 domów i
98 mieszkañców. W latach 30. XX w.
zamieszkiwa³o tam 309 ludzi, dziœ liczy
466 mieszkañców.
Gol¹sza nale¿a³a od 1867 r. do gminy
Wojkowice Koœcielne, po r. 1945
nale¿a³a do gminy £agisza, aktualnie
nale¿y do gminy Psary. J e d y n y m z
przysió³ków Gol¹szy jest Biska. To
historyczny przysió³ek (nazywany
Bieska) by³ osad¹ karczmarsk¹. Teraz
wchodzi w sk³ad Gol¹szy Dolnej. B.C.

Nowa pozycja biblioteczna o historii zag³êbia
Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddzia³ w Bêdzinie wraz ze
Stowarzyszeniem In¿ynierów
i Techników Górnictwa Ko³o „Zag³êbie”
w Bêdzinie przygotowa³o do druku
now¹, kolejn¹ publikacjê
o zag³êbiowskich kopalniach wêgla,
zatytu³owan¹ „Zarys wiadomoœci
o zlikwidowanych zag³êbiowskich
kopalniach wêgla”.
W ksi¹¿ce opisano w czterech
rozdzia³ach historiê kopalñ, które

przesz³y ju¿ do historii. Znajdziemy
w niej wiele interesuj¹cych wiadomoœci
o zlikwidowanych w latach 1993-2001
kopalniach („Jowisz”, „Grodziec”,
„Pary¿”, „Por¹bka-Klimontów”, „NiwkaModrzejów”, „Saturn”, „Sosnowiec”).
W kolejnym trzecim rozdziale opisano
sposoby pompowania wody ze
zlikwidowanych kopalñ wêgla,
a w rozdziale czwartym zamieszczono
wybrane fragmenty artyku³ów
prasowych o zlikwidowanych
kopalniach. Nie zapomniano te¿

zamieœciæ rysu historycznego jedynej
czynnej dziœ w Zag³êbiu D¹browskim
kopalni „Kazimierz-Juliusz”
w Sosnowcu.
Ksi¹¿ka bêdzie wydana we wrzeœniu
br. z okazji 120-lecia Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Górnictwa.
Publikacjê mo¿na zamawiaæ:
Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddzia³ w Bêdzinie (42-500 Bêdzin,
ul. Ma³achowskiego 43) lub tel-fax 32
360 55 63. Cena egz. 20 z³. B.C.
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Boles³aw Ciepiela zosta³ odznaczony Orderem œw. Stanis³awa
Znany czytelnikom „G³osu Gminy
Psary” Boles³aw Ciepiela 16 czerwca
br. otrzyma³ w Muzeum Zag³êbia w
Bêdzinie podczas drugiej czêœci
inwestytury Stowarzyszenia Dam i
Kawalerów Orderu œw. Stanis³awa
Komandorii Zag³êbiowskiej najwy¿sze
odznaczenie Order Œw. Stanis³awa
Klasy I.
To wielkie zaszczytne wyró¿nienie
przyzna³a mu Kapitu³a Orderu œw.
Stanis³awa w Polsce. Dyplom nadania
orderu podpisali: Wielki Mistrz prof. dr
hab. Marek Kwiatkowski i Wielki
kanclerz kapitu³y prof. dr hab. Miros³aw
Nader.
W akcie nadania orderu czytamy:
„Prof. dr hab. Marek Kwiatkowski czyni
wiadomym wszem i ka¿demu z osobna,
¿e zgodnie ze Statutem i Dewiz¹ Orderu
Praemiando incitat nakazuj¹cymi
czynienie dobra ku chwalebnemu dzie³
naœladowania, wed³ug swojego
uznania, a za porad¹ Kapitu³y odznaczy³
Boles³awa Ciepielê Orderem Œw.

Stanis³awa Klasy I wraz z wpisem Bebak i w zastêpstwie Wielkiego Mistrza
nazwiska osoby odznaczonej do rejestru prof. W³odzimierz Wójcik. J. Cz.
Kawalerów i Dam Orderu pod pozycj¹
423”.
Boles³aw Ciepiela jest cz³onkiem
Stowarzyszenia Dam i Kawalerów
Orderu œw. Stanis³awa Komandorii
Zag³êbiowskiej od 14 lat. Czyni wiele
dobrego. Pracuje spo³ecznie i
charytatywnie. Jest dostrzegany w swej
miejscowoœci, gminie, powiecie i
województwie œl¹skim.
Podczas uroczystej podnios³ej
inwestytury poza nim ordery otrzymali:
Emil Bystrowski (kl. I), Janusz
Aleksandrowicz i Ryszard Liszczyk
(obaj kl. II).
Podczas uroczystoœci koncertowa³a
orkiestra dêta Zak³adów GórniczoHutniczych w Boles³awiu, aktu
poœwiêcenia insygniów dokona³ ks.
kan. Józef Stemplewski (proboszcz
parafii pw. œw. Jadwigi Œl¹skiej w
Bêdzinie-Zamkowe), a wrêczenia
Boles³aw Ciepiela zosta³ odznaczony
orderów dokonali komandor
orderem Œw. Stanis³awa Klasy I
Komandorii Zag³êbiowskiej - Henryk

Wolontariat uczniów ze Szko³y Podstawowej w Strzy¿owicach
W dniu 18 czerwca 2012r. uczniowie
Szko³y Podstawowej w Strzy¿owicach
goœcili z wystêpem artystycznym w
Domu Opieki Spo³ecznej w Górze
Siewierskiej.
Pensjonariusze z zachwytem
obejrzeli program w wykonaniu
uczniów, w tym: piosenki biesiadne,
taniec Country i popisy wokalistów. Na
twarzach wszystkich pensjonariuszy
pojawi³ siê niegasn¹cy uœmiech, który
nie zawsze towarzyszy im na co dzieñ.
Dziêki naszej wizycie mieszkañcy

Domu Opieki Spo³ecznej mogli
chocia¿ na chwilê zapomnieæ o
codziennoœci i cieszyæ siê razem z
artystami. W podziêkowaniu za wystêp
artyœci zostali obdarowani s³odkim
podarunkiem.
Wizyta uczniów Szko³y
Podstawowej w Strzy¿owicach w
Domu Opieki Spo³ecznej to jedna z
form dzia³añ podejmowanych w
ramach szkolnego wolontariatu. SP
Strzy¿owice.

Wspólne zdjêcie uczniów, którzy odwiedzili Dom Opieki Spo³ecznej.

Uczniowie ze Strzy¿owic przedstawili
mieszkañcom swój program kulturalny.

Uczniowie podarowali bukiet ró¿.
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Plaga podrzucania œmieci na cudze posesje w naszej gminie
Ka¿dy chcia³by ¿yæ w czystym
otoczeniu. Niestety wielu mieszkañców
naszej gminy nie dba o to.
Media ci¹gle informuj¹ nas, ¿e
spo³eczeñstwo zamiast segregowaæ
swoje odpady w odpowiednie kosze
woli spakowaæ je w worki i przewieŸæ do
pobliskiego lasu czy te¿ przydro¿nych
rowów jednak do tych sposobów
pozbywania siê œmieci nale¿y dodaæ
wywóz œmieci na niezabudowane
dzia³ki oraz przystanki autobusowe.
W ostatnim czasie na terenie gminy
coraz czêœciej mieszkañcy podrzucaj¹
œmieci s¹siadowi, wyrzucaj¹ na
niezabudowane dzia³ki oddalone od
zabudowañ oraz wrzucaj¹ do koszy
znajduj¹cych siê na przystankach
autobusowych – takie zdarzenia mia³y
miejsce w ostatnim czasie w so³ectwie
Sarnów czy w Górze Siewierskiej.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa w³aœciciel
nieruchomoœci jest zobowi¹zany do
zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych i transport

nieczystoœci ciek³ych.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 10
ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996r. o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012r.
poz. 391), kto nie wykonuje
obowi¹zków wynikaj¹cych z cytowanej
ustawy oraz Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Psary – przyjêtego Uchwa³¹ Rady Gminy
Psary Nr XLIII/330/2006 z dnia 27
kwietnia 2006r., podlega karze grzywny.
Ponadto przypominamy, ¿e w³aœciciel
posesji na której zlokalizowane jest
dzikie sk³adowisko odpadów zostaje
niestety zobowi¹zany do ich
uprz¹tniêcia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami na swój koszt. Osoba do
której nale¿y dzia³ka p³aci wiêc za
wywóz œmieci niezale¿nie od tego do
kogo one nale¿¹. W³aœciciel
nieruchomoœci mo¿e zg³osiæ taki
proceder na policjê a w przypadku
ustalenia sprawcy wyst¹piæ na drogê
cywiln¹.
Jednak zg³oszenie to nie
zwalnia go z obowi¹zku uprz¹tniêcia
odpadów.

Jeœli posiadamy odpady
wielkogabarytowe czy zu¿yty sprzêt
AGD to pamiêtajmy, ¿e w naszej gminie
dzia³a Punkt Zbiórki Sprzêtów RTV i
AGD, który mieœci siê
w so³ectwie D¹bie, obok remizy OSP na
ul. Pocztowa 38 a , czynny w
Poniedzia³ek od 13.00 - 17.00, a w
czwartki od 15.00 do 17.00 .
Dodatkowo firma z któr¹ posiadamy
podpisan¹ umowê na wywóz œmieci raz
na kwarta³ odbiera przedmioty
wielkogabarytowe takie jak np.
mebloœcianki, fotele, wersalki itp..
W siedzibie Urzêdu Gminy w
Psarach, II piêtro, pokój 214 oraz na
stronie internetowej www.psary.pl w
zak³adce ochrona œrodowiska znajduje
siê wykaz firm posiadaj¹cych
zezwolenie Wójta Gminy Psary na
œwiadczenie us³ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych
na terenie Gminy Psary. Dagmara
Toczkowska, Referat Przedsiêwziêæ
Publicznych, Urz¹d Gminy w Psarach.

II. miejsce Malinowiczan w konkursie o „Z³oty cyganek”

Stoisko z origami dziêki, któremu wystawcy z Malinowic zdobyli
II. miejsce.

Ko³o emerytów i rencistów z Malinowic, potocznie
zwanym Klubem Seniora zawsze stara siê iœæ z postêpem czasu
i uczyæ siê ró¿nych nowoœci, której daj¹ satysfakcjê i
zadowolenie innym.
24 czerwca 2012 jego cz³onkowie mieli okazjê przedstawiæ
swoje prace na „IV Jarmarku Rzemios³a i Rêkodzia³a”
organizowanym przez Muzeum Zag³êbia w Bêdzinie. W czasie
trwania imprezy wœród wystawców zosta³ og³oszony konkurs
„O z³oty cyganek”, w którym Malinowiczanie zdobyli II miejsce
oraz nagrodê pieniê¿n¹ i dyplom za prace papierowe
„origami”. - Jest to dla nas bardzo wa¿na nagroda, gdy¿
konkurencja by³a du¿a, na jarmarku wystawionych by³o ponad
100 stoisk. - mówi Teresa Olesiñska, Prezeska Ko³a Emerytów i
Rencistów w Malinowicach.
Zarz¹d ko³a prê¿nie dzia³a nie tylko dla swoich cz³onków ale
tak¿e na rzecz mieszkañców. Jego kadencja dobiega w tym roku
koñca i 13 wrzeœnia 2012 (czwartek) o godz. 16:00 odbêd¹ siê
wybory nowego, dlatego aktualnie przewodz¹cy Zarz¹d prosi
cz³onków ko³a o udzia³ w wyborach. K.E.i R.

Zapraszamy na Turniej Seniorów Dru¿yn Pi³karskich Gminy Psary
KS B³yskawica Preczów, KS Góra Siewierska, KS Sarnów,
LKS Iskra Psary, LKS Jednoœæ Strzy¿owice, LKS Orze³ D¹bie
4 sierpnia o godz. 9.00,
na Stadionie Klubu Sportowego Góra Siewierska bêd¹ walczy³y
o Puchar Wójta Gminy Psary

Jeden raz w roku gminne dru¿yny A i B klasy staj¹ razem do walki

o Puchar Wójta Gminy Psary.

Chcesz siê dowiedzieæ, który gminny zespó³ jest najlepszy?

PrzyjdŸ 4 sierpnia i siê przekonaj!
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Zapraszamy na badania profilaktyczne!
Starostwo Powiatowe zaprasza
mê¿czyzn z terenu powiatu
bêdziñskiego do udzia³u w tegorocznej
akcji profilaktycznej realizowanej pod
has³em „Prostata – mêski problem”.
W ramach tej akcji, podobnie jak w
latach ubieg³ych panowie mog¹
nieodp³atnie i bez skierowania
lekarskiego wykonaæ badanie
ultrasonograficzne gruczo³u krokowego.
Badanie profilaktyczne prostaty powinni

wykonywaæ systematycznie mê¿czyŸni
po 45 roku ¿ycia a w szczególnoœci ci,
którzy zaobserwowali u siebie typowe
dla schorzenia tego narz¹du objawy,
takie jak zaburzenia w oddawaniu
moczu. Akcja rozpoczêta zosta³a w
czerwcu b.r. i trwaæ bêdzie do sierpnia.
Badania wykonywane s¹ w dwóch
niepublicznych zak³adach opieki
zdrowotnej na terenie powiatu:
1. NZOZ „Medical M&S” w Czeladzi

przy ul. Zwyciêstwa 38 ( tel. 032 265-2789),
2. NZOZ „Primus” w Brudzowicach
przy ul. Szkolnej 12 ( tel. 032 67-41227).
Panowie chc¹cy skontrolowaæ stan
swojego zdrowia mog¹ wykonaæ
badanie po wczeœniejszym uzgodnieniu
terminu w rejestracjach w/w nzoz-ów.
Starostwo Powiatowe w Bêdzinie.

OG£OSZENIE
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu po³o¿onego
w so³ectwie Preczów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i
jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199 poz. 1227 z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Psary uchwa³y Nr XVII/206/2012 z dnia
22 marca 2012 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
terenu po³o¿onego w so³ectwie Preczów w granicach, które wyznaczaj¹:

obszar 1: od pó³nocy – granica lasu, od wschodu – ul. Polna, od po³udnia – po³udniowa granica dzia³ki nr 395, od zachodu –
linia równoleg³a do ul. Polnej w odleg³oœci 80m;

obszar 2: od wschodu – ul. Polna, od zachodu – linia równoleg³a do ul. Polnej w odleg³oœci 60 – 70 m, od pó³nocy – pó³nocna
granica dzia³ki nr 363/4, od po³udnia – po³udniowa granica dzia³ek nr 390 i jej przed³u¿enie w kierunku pó³nocno-zachodnim
przez dzia³ki 388/7 i 387/2;

obszar 3: od pó³nocy – ul. Wiejska, od po³udnia – po³udniowa granica dzia³ek nr 425/4, 425/2 i 425/4, od wschodu –
wschodnia granica dzia³ki nr 425/3, od zachodu – zachodnia granica dzia³ek nr 425/1 i 425/4;

obszar 4: od pó³nocy i wschodu – granica administracyjna gminy Psary z miastem D¹browa Górnicza, od zachodu – droga
prowadzona wzd³u¿ rz. Czarna Przemsza, od po³udnia – ul. Szkolna;

obszar 5: od pó³nocy – ul. BrzeŸna, od wschodu – ul. Dêbowa, od po³udnia – po³udniowa granica dzia³ek nr 715 i 716/2, od
zachodu – zachodnia granica dzia³ki nr 715;

obszar 6: od pó³nocy – ul. Jaworowa, od po³udnia, zachodu i wschodu – zewnêtrzne granice dzia³ek nr 806/1, 806/2, 963/2,
963/4;

obszar 7: od zachodu – ul. Zielona i ul. Jaworowa, od pó³nocy – pó³nocne granice dzia³ek 820, 821, 942, 824, od wschodu –
wschodnie granice dzia³ek nr 825, 826, 827, 830, od po³udnia – po³udniowe granice dzia³ek nr 827 i 830;

obszar 8: od zachodu – ul. Dêbowa, od pó³nocy – granica lasu, od wschodu – droga polna wzd³u¿ lasu.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany planu.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w terminie 21 dni od
ukazania siê niniejszego og³oszenia. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wymieniony powy¿ej podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, z zapewnieniem
mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa w okresie jego sporz¹dzania. Wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o
œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko,
nale¿y wnosiæ do Wójta Gminy Psary na zasadach okreœlonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania siê niniejszego og³oszenia.
Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ

Psary, 27.07.2012 r

INFORMATOR
G£OS GMINY PSARY Gazeta Samorz¹dowa
Redaktor Naczelny: Milena Sobieraj
promocja@psary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nades³anych materia³ów,
a tak¿e do publikacji materia³ów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejnoœci.

Wydawca: Urz¹d Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 267 44 920
fax. 32 294 49 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nak³ad: 2000 egz.

Dane kontaktowe:
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 D¹bie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71, fax. 032 267 2155
Pogotowie energetyczne 991
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dlatego osoby korzystaj¹ce z niego
powinny pamiêtaæ, ¿e obowi¹zuje tutaj
ca³kowity zakaz u¿ywania butów
pi³karskich na wysokich i metalowych
korkach oraz kolców, wprowadzania i
u¿ytkowania sprzêtu innego ni¿
zgodnego z przeznaczeniem boiska, np.
roweru, motoroweru, deskorolki, rolek
itp., czy wprowadzania zwierz¹t. Plac do
gry ma wymiary 28,5 m. na 44. m..
Boisko jest ogrodzone p³otem z
powlekanej siatki plecionej w wysokoœci
4. metrów i posiada 6. metrowe
pi³kochwyty za bramkami. W ramach
inwestycji powsta³y te¿ ci¹gi pieszo –
rowerowe wraz z oœwietleniem
parkowym. Dodatkowo na zlecenie
gminy firma Anesti wykona³a tak¿e
Na boisku wielofunkcyjnym w Malinowicach mo¿na graæ w siatkówkê, koszykówkê,
miejsca postojowe z kratownic
pi³kê no¿n¹, rêczn¹ oraz tenisa ziemnego.
betonowych dla samochodów wzd³u¿
ulicy Szkolnej oraz nowe schody
terenowe z kostki brukowej prowadz¹ce
do wejœcia do budynku szko³y.
Na boisku w Malinowicach
nastêpnego dnia po odbiorze pojawili
siê ju¿ pierwsi mi³oœnicy sportu. Kevin
Nag³y gimnazjalista z Malinowic
spytany o to jak mu siê podoba nowy
obiekt sportowy w gminie powiedzia³: Œwietnie siê gra na na takim boisku,
najlepsze jakie jest w ca³ej okolicy,
bywam tutaj z kolegami codziennie,
graliœmy w koszykówkê, pi³kê rêczn¹,
ale g³ównie w pi³kê no¿n¹. Nie musimy
siê ju¿ obawiaæ kontuzji, bo jeœli
za³o¿ymy ochraniacze to upadek na
takiej nawierzchni jak ta, która jest tutaj
chroni nas przed obra¿eniami.
Dziewiêcioletni Patryk Pawlik jest tego
samego zdania co jego kolega i dodaje: Boisko jest fajne, wspólnie z kolegami
Boisko jest ogrodzone 4 metrow¹ siatk¹ posiada 6 metrowe pi³kochwyty za bramkami.
gramy na nim ka¿dego dnia, najbardziej
lubiê graæ tutaj w pi³kê no¿n¹.
Firma Etos i Anesti wykona równie¿
Najfajniejsze jest to, ¿e wokó³ niego jest
Wójt Gminy Psary
boiska
wielofunkcyjne w Gol¹szy
siatka, która zatrzymuje pi³kê i ju¿ nie
serdecznie zaprasza na:
musimy siê baæ, ¿e podczas gry pi³ka Górnej, Górze Siewierskiej oraz
Otwarcie boiska wielofunkcyjnego
w Gródkowie. W pierwszym
wypadnie na ulicê.
w Malinowicach,
z wymienionych so³ectw zosta³ ju¿
które odbêdzie siê
wykonany drena¿ pod boisko, który
11 sierpnia o godz. 15.00
zasypano ¿wirem, a w Gródkowie
na nowo wybudowanym obiekcie przy
zdjêto ju¿ zewnêtrzn¹ warstwê ziemi
ul. Szkolnej w Malinowicach.
urodzajnej. Budowy wszystkich W programie liczne atrakcje dla dzieci
obiektów sportowych zgodnie i m³odzie¿y:
z podpisan¹ umow¹ zostan¹ 
uroczyste otwarcie,
zakoñczone do 15 paŸdziernika. 
wystêpy artystyczne,
Wszystkie obiekty objête s¹ unijnym 
gry i zabawy sportowe w tym konkurs
rzutów do kosza, pokazowy mecz tenisa
wsparciem w wysokoœci 519 872 z³.
ziemnego i siatkówki,
Pierwsi gracze na boisku w Malinowicach.
Red.

turniej pi³ki no¿nej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie Projekt pn:
„Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostêpnych w Malinowicach”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania Odnowa i Rozwój wsi Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wójt Gminy Psary
oraz
Gminny Oœrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszaj¹ na uroczyste obchody

które odbêd¹ siê 19 sierpnia 2012 roku
o godz. 15:00 na stadionie LKS Iskra w Psarach
W programie:

pokaz jazdy konnej i w³adania bia³¹ broni¹ w wykonaniu u³anów ze szwadronu

TOPORZYSKO w barwach Pu³ku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego
Stefana Czarneckiego

wystêp Wojskowej Orkiestry Dêtej Si³ Powietrznych z Dêblina

pokazy grup rekonstrukcji historycznej

pokaz zabytkowych pojazdów wojskowych z mo¿liwoœci¹ przeja¿d¿ki oraz militariów

z czasów II Wojny Œwiatowej i wystawy nowoczesnego sprzêtu wojskowego

zwiedzanie czo³gu z mo¿liwoœci¹ przeja¿d¿ki

tradycyjna kuchnia polowa oraz wiele innych atrakcji

Organizatorzy:

Partnerzy:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w
obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarz¹dzaj¹ca
Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

