Powstało już blisko 2 km nowej sieci wodociągowej w tym roku
Zakład Gospodarki
Komunalnej wykonał już
blisko 2 km nowej sieci
wodociągowej. W ostatnim
półroczu zmniejszono także
straty wody w sieci o blisko
10%.
Władze samorządowe
gminy Psary postawiły przed
Zakładem Gospodarki
Komunalnej ambitne zadanie
wymiany ponad 3,5 km starej
sieci wodociągowej.
Przewidziano na ten cel w
budżecie gminy dotacje
inwestycyjną dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w
wysokości 212.909 zł., którą
zakład może przeznaczyć na
zakup materiałów
budowlanych niezbędnych do
wykonywania prac. Nowy
wodociąg został już ułożony
na ulicach Belnej i Ogrodowej
w Strzyżowicach, Kasztanowej
i Polnej w Psarach, Źródlanej w
Sarnowie oraz Brzeźnej w Preczowie.
Trwają obecnie prace nad wymianą
wodociągu na ul. Kwiatowej w
Gródkowie, a już wkrótce rozpoczną się
prace na ul. Spacerowej w Sarnowie.
Pozytywne efekty przyniósł
prowadzony od października ubiegłego
roku monitoring sieci wodociągowej.
Proces ten polega na obserwacji zużycia
wody w poszczególnych sekcjach
wodociągu w różnych jego częściach w
godzinach nocnych. System
monitorowania opiera się na założeniu.,
że w godzinach od 1.00 do 4.00 zużycie
wody przez mieszkańców jest
minimalne. W tych godzinach
pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej sprawdzają ilość
wydobywanej wody ze źródła przy ul.
Słonecznej w Malinowicach i porównują
je z odczytami wodomierzy strefowych
w różnych częściach gminy. Wyższe
przepływy wskazane przez wodomierz
strefowy mogą oznaczać nieszczelność i
awarię na danym odcinku wodociągu.
Dzięki tym zabiegom udało się

Prace nad wymianą wodociągu na ulicy Ogrodowej w Strzyżowicach.

zlokalizować dużo nieszczelności na
naszej sieci, które zostały niezwłocznie
usunięte. Poprawiło to znacznie wyniki
sprzedaży wody w stosunku do okresów
analogicznych w latach poprzednich.
Wyliczony wskaźnik udziału sprzedaży
wody do jej wydobycia za I półrocze
2012 r. wynosi w przybliżeniu 59%
czyli blisko 10% więcej niż w roku
poprzednim. Należy tu zaznaczyć, iż
okres półrocza nie daje obrazu
całościowego, którego efekt z uwagi na
ciągły charakter dokonywanej sprzedaży
bardziej uwidoczniony zostanie z
końcem roku. Na wielkość wykazywanej
straty wpływają także wciąż występujące
awarie wodociągowe, używanie wody
do celów przeciwpożarowych oraz
nielegalny pobór wody.
Prowadzone działania poza
oczywistą satysfakcją przynoszą przede
wszystkim wymierne efekty w postaci
oszczędności wody i pieniędzy. Każdy
m³ wody z własnych ujęć jest cenny,
ponieważ zakup wody spoza terenu
gminy w przypadku jej
niewystarczającej ilości w sieci

wodociągowej jest dla ZGK dużym
obciążeniem. Przy obecnym poziomie
wskaźnika sprzedaży wody oraz jej
zasobach w ujęciach, zakup wody ma
miejsce wyłącznie w przypadku
wystąpienia awarii wstrzymującej
dostawę wody z własnych ujęć, bądź w
okresie letnim, podczas wysokich
temperatur powietrza, kiedy
zapotrzebowanie na wodę wzrasta
nawet dwukrotnie.
Na bieżąco monitorowana jest
oczywiście jakość wody pobierana z
gminnych ujęć i podejmowane są
działania, by trafiała ona do odbiorcy
końcowego w stanie niepogorszonym.
Do takich zadań zaliczyć należy
wykonanie na wiosnę czyszczenia
zbiornika wyrównawczego w Górze
Siewierskiej. Osady znajdujące się na
dnie tego zbiornika przy intensywnym
rozbiorze przedostawały sie do
pompowanej wody co skutkowało
pogorszeniem jej jakości. Powyższy
zabieg skutecznie wpłynął na poprawę
jakości wody dostarczanej mieszkańcom
cd. na str. 3
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Budowa ulicy Kasztanowej w Psarach zakończona
W połowie sierpnia konsorcjum firm
Etos i Anesti zakończyło prace nad
budową drogi na ulicy Kasztanowej w
Psarach.
W ramach tej inwestycji powstała
około 200 metrowa droga o szerokości 5
metrów wykonana z kostki brukowej.
Inwestycja kosztowała gminę 222
541,54 zł. Prace polegały na wykonaniu
podbudowy jezdni, kanalizacji
deszczowej oraz wykonaniu
nawierzchni z kostki brukowej. Przed
rozpoczęciem robót związanych z
budową drogi Zakład Gospodarki
Komunalnej wymienił sieć
wodociągową. Mieszkańcy ulicy
Kasztanowej, którzy z powodu robót
budowlanych przez kilka miesięcy mieli
utrudniony dojazd do swoich posesji,

Maszynowe układanie kostki brukowej
na ulicy Belnej w Strzyżowicach.

Nowo wybudowana ul. Kasztanowa w Psarach.

teraz kiedy już oddano do użytkowania
ulicę cieszą się z efektów prac.
Roboty drogowe trwają również na
ulicy Belnej w Strzyżowicach. Tutaj
prace przeprowadza firma „Drogrem”,
która wykonała już podbudowę z
kruszywa, a aktualnie kończy układanie
kostki brukowej. Termin zakończenia
prac upływa z końcem sierpnia. Na tej
strzyżowickiej ulicy zostanie

wykonanych około 360m metrów
bieżących drogi o szerokości 5 m., a
koszt robót wyniesie 304 906,13 zł.
W naszej gminie dobiegają końca
również zadania inwestycyjne
polegające na umocnieniu nawierzchni
dróg frezem asfaltowym oraz ułożenie
nowych nakładek z asfaltobetonu w
pozostałych sołectwach. Red.

Otwarcie trybun Orła Dąbie
22 września podczas gminnych
derbów na stadionie Orła Dąbie w
Brzękowicach Dolnych nastąpiło
uroczyste otwarcie nowo
wybudowanej trybuny.
Kibice Orła Dąbie dzięki nowej
inwestycji mogą oglądać mecze swojej
ulubionej drużyny z nowej zadaszonej
trybuny. Inwestycja ta objęta była
unijnym dofinansowaniem z PROW
wynoszącym 185.359,00zł zł

Podczas otwarcia wystąpił zespół
czirliderek z gimnazjum.

stanowiącym 60,97 % wartości projektu
brutto. Prace na tym obiekcie
prowadziło konsorcjum firm AMIBUD z
Bytomia i TOP SPORT z Bielska – Białej.
Zakres prac obejmował wykonanie
ogrodzenie obiektu wraz z bramą
wjazdową, wybudowanie nowej
zadaszonej trybuny ze 129 siedziskami
do której prowadzi wykonany w ramach
projektu ciąg komunikacyjny wraz z
oświetleniem parkowym. Prace na
obiekcie zostały zakończone w terminie.
W sobotnie popołudnie 22 września
podczas gminnych derbów w których
zmierzył się zespół Orła Dąbie z
Jednością Strzyżowice nastąpiło
uroczyste otwarcie trybun. Wszystkich
zgromadzonych przywitał Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń oraz Prezes
drużyny Orła Dąbie Marcin Barański.
Uroczystość została uświetniona
występem Dominiki Hamery oraz grupy
czirliderek z Gimnazjum w Psarach.
Tego dnia na trybunach kibicowali radni,

Kibice oglądali mecz na nowej trybunie.

sołtysi oraz kierownicy jednostek
Urzędu Gminy w Psarach. Mecz
zakończył się remisem 0:0. Drużynie
Orła Dąbie życzymy samych wygranych
meczów na zmodernizowanym
obiekcie. Red.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa
inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn: “Budowa infrastruktury sportowej przy
boisku w Brzękowicach Dolnych” współfinansowany ze środków Uniii
Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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cd. ze str. 1 dynamikę wymiany sieci wodociągowej.
Góry Siewierskiej, Strzyżowic, Goląszy - W poprzednich latach byliśmy w stanie
wymienić jedynie ok. 1 km. sieci
Górnej oraz Brzękowic Górnych.
rocznie,
w tym roku jesteśmy na dobrej
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w
drodze,
by
wybudować ponad 3,5 km.
2012 przybyło zadań do realizacji
nowego
wodociągu.
- mówi Jerzy
oprócz dostarczania wody pracownicy
Wyporski
Dyrektor
ZGK.
utrzymują czystość na przystankach i
Plany na przyszłość w zakresie
tablicach ogłoszeniowych. - W tym roku
modernizacji
są również ambitne. Został
zakładowi postawiono ambitne cele, ale
złożony
wniosek
o przyznanie pomocy
dzięki zwiększeniu ilości pracowników
finansowej
z
Programu
Rozwoju
oraz zakupieniu nowej minikoparki
Obszarów
Wiejskich
na
przebudowę
udało nam się znacznie zwiększyć
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sieci wodociągowej w Malinowicach na
ul.Wiejskiej i Psarach na
ul.
Malinowickiej, Wiejskiej, Szkolnej,
Górnej oraz zakup i montaż filtra do
stacji uzdatniania wody w
Malinowicach. Zadanie to wycenione
jest na blisko 7 mln złotych, z czego
wnioskowana kwota dotacji unijnej to 3
211 603 zł. Projekt podlega obecnie
ocenie, a wyniki konkursu poznamy do
końca roku. Red.

Powstaną nowe chodniki w Sarnowie i Strzyżowicach
Gmina Psary wspólnie z Powiatem
Będzińskim będzie jeszcze w tym roku
kontynuowała budowę chodnika przy
ul. 1 Maja w Strzyżowicach oraz
Wiejskiej w Sarnowie na granicy z
Preczowem.
W Sarnowie przy ul. Wiejskiej
zostanie przedłużony chodnik wraz z
kanalizacją deszczową, a jego łączna
długość wyniesie 412 metrów
bieżących. W Strzyżowicach chodnik
powstanie przy ul. 1 Maja, częściowo z
kanalizacją deszczową. W tej
miejscowości wybudowanych zostanie

193 metrów bieżących chodnika.
Wykonawcą tych inwestycji będzie
wyłoniona w drodze przetargu firma
Drogrem S.C. z Bytomia, która zakończy
prace do 30.10 b.r.
W ramach podpisanej z Powiatowym
Zarządem Dróg umowy wykonany
zostanie jeszcze remont odwodnienia
drogi powiatowej w Psarach przy ul.
Szkolnej od Ośrodka Pomocy
Społecznej do skrzyżowania z ul.
Kasztanową, remont nawierzchni
fragmentu powiatowej części ul. Belnej
w Strzyżowicach oraz powstaną
dokumentacje projektowe na: budowę

chodnika przy części drogi powiatowej
ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej, oraz
budowę odwodnienia i chodnika przy
drodze powiatowej w Goląszy Górnej i
Brzękowicach Górnych.
Podpisana przez gminę Psary umowa
z Powiatowym Zarządem Dróg o
wspólnej realizacji inwestycji, obejmuje
wyżej wymienione zadania o łącznej
wartości 620 tys. zł i zakłada
współfinansowanie stron w równej
części tj. po 310 tys. zł. Prace buwlane
zleca i nadzoruje Powiatowy Zarząd
Dróg. Red.

Przetargi na nowe inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Rozstrzygnięto przetargi na budowę
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
przy OPS w Psarach oraz dokończenie
budowy szatni piłkarskiej w Preczowie.
Już wkrótce rozpocznie się realizacja
kolejnych dwóch projektów
dofinansowanych z PROW. Unijną
dotacją objęta będzie budowa placu
zabaw, boisk sportowych oraz
ogrodzenia i parkingów przy OPS w
Psarach. Powstanie wreszcie pierwszy
plac zabaw w miejscowości Psary o
powierzchni blisko 240 m2 z
bezpieczną nawierzchnią syntetyczną
oraz kort do tenisa z nawierzchnią ze
sztucznej trawy. Zostanie wykonana
również niwelacja terenu i posiana trawa
oraz urządzone zostanie boisko do mini
piłki nożnej oraz boisko do piłki
plażowej. Powstaną 22 miejsca

parkingowe, a obiekt będzie oświetlony i
ogrodzony. W przetargu na to zadanie
wzięło udział 7 firm, a najtańszą ofertę
przedstawiła firma Moris Sport z
Warszawy w wysokości 835 042, 49 zł
brutto. Termin wykonania prac to 30.
06. 2013 r.
Drugi przetarg ogłoszony przez Urząd
Gminy w Psarach to realizacja inwestycji
polegająca na dokończeniu budowy
szatni piłkarskiej w Preczowie. Firmą
wyłonioną w drodze przetargu został
Grumix z Sosnowca, który złożył ofertę
w wysokości 368 874,54 zł brutto .
Z a k r e s p r a c b ę d z i e
obejmował:wykonanie robót
budowlanych uwzględniających zmiany
funkcjonalne na piętrze i parterze wraz z
robotami wykończeniowymi,
wykonanie kompletnej wewnętrznej

instalacji elektrycznej, wykonanie
instalacji sanitarnej wewnętrznej wraz z
budową zbiornika na ścieki, dobudowa
schodów zewnętrznych w konstrukcji
stalowej, docieplenie budynku. Koszt tej
inwestycji wyniesie 368 874,54 zł
brutto, a prace będą trwały do
31.05.2013 r.. Red.

Pozyskaliśmy 10 tys. zł. na promocję edukacji szkolnej 6 - latków
Gmina Psary pozyskała 10000 zł. na
promocję pójścia do szkoły dzieci w
wieku 6 lat.
W odpowiedzi na konkurs
realizowany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w ramach
Rządowego programu na lata 2008-2013
„Bezpieczna i przyjazna szkoła" w lipcu
br. gmina Psary zgłosiła swój projekt pn.

„Akademia pierwszoklasisty”. Właśnie
otrzymaliśmy informację, iż przeszedł
on pozytywnie ocenę formalną i
merytoryczną, a gminie zostanie
przyznane na jego realizację całkowite
wnioskowane dofinansowanie,
tj. 10 000 zł. Jest to maksymalna kwota o
jaką można się było ubiegać. Wkład
własny gminy wyniesie jedynie 1.410 zł.

Zgodnie z wytycznymi konkursu
projekt potrwa od września 2012 roku do
15 grudnia 2012 roku i będzie
realizowany we wszystkich szkołach
podstawowych naszej gminy.
Jego głównym celem jest wdrożenie w
cd. na str. 4
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przedszkolach i szkołach
podstawowych działań o charakterze
edukacyjno-informacyjnopromocyjnym pokazujących dobre
praktyki w szkole podstawowej,
związane z przyjazną adaptacją dzieci
6-letnich do edukacji szkolnej. Cel ten
będzie realizowany poprzez szkolenia
prowadzone przez psychologa
posiadającego odpowiednie
kwalifikacje oraz spotkania z rodzicami
tych dzieci, które uczęszczają już do
szkół podstawowych w celu wymiany
doświadczeń.
Podejmowane w ramach projektu
działania podniosą poziom wiedzy
rodziców na temat możliwości i
zasadności uczestniczenia ich 6-letnich
dzieci w edukacji szkolnej.
Realizowane będą działania z udziałem
dzieci odbywających obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne,
zaznajamiające je w sposób aktywny i
praktyczny z nauką w klasie I, a także
doskonalone będą umiejętności
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i
innych pracowników szkoły w zakresie
współpracy z radami rodziców i
samorządem uczniowskim. Na każdym

W naszej gminie sale lekcyjne są przygotowane na przyjście 6 - latków.

etapie projektu angażowani będą
również nauczyciele i rada rodziców. W
projekcie zaplanowano także
doposażenie klas w pomoce
dydaktyczne uatrakcyjniające pobyt
dzieci w placówkach.
Zakładamy, iż realizacja projektu
przyczyni się do zwiększenia liczby 6latków zapisanych do klas I szkół

podstawowych, a wiąże się z tym nie
tylko rozwój tych dzieci, ale również
zwiększenie dostępności do
wychowania przedszkolnego dla dzieci
młodszych, zwłaszcza 3-latków. Zatem
od września zapraszamy wszystkich
chętnych rodziców do wzięcia udziału
w naszym projekcie ! Red.

Zmodernizowany system monitoringu w Urzędzie Gminy
Pod koniec sierpnia firma Renoma
zainstalowała w Urzędzie Gminy w
Psarach nowoczesny system
monitoringu.
Na budynku zostały zamontowane
nowe kamery szybkoobrotowe, które
rejestrują obraz zarówno w dzień, jak i w
nocy. Nowoczesny sprzęt ma szeroki
zakres dynamiki i jest w stanie przybliżyć
37 krotnie obiekt, który jest nagrywany.
Całość rejestruje się w jakości HD.
Zainstalowane na budynku kamery to

sprzęt cyfrowy megapixelowy. Stary Banku Spółdzielczego i Poczty Polskiej.
monitoring był analogowy i nagrywał Red.
czarno-biały obraz. Firma Ochroniarska
Renoma ma całodobowy podgląd
obrazu z kamer. Całość inwestycji
kosztowała Urząd Gminy 12 893,59
złotych
brutto. Dzięki nowemu
monitoringowi znacznie poprawi się
bezpieczeństwo obiektu oraz terenu
wokół niego. Budynek psarskiego
magistratu to przecież nie tylko siedziba
gminnego samorządu, ale także oddziału

Wybudowano oświetlenie na ul. Granicznej w Sarnowie
W Sarnowie na ulicy Granicznej pod
koniec lipca zostało włączone nowo
wybudowane oświetlenie.
Inwestorem całego przedsięwzięcia
był Tauron Energa S.A., który zlecił
wykonanie projektu firmie Apol,
natomiast wymianę sieci niskiego
napięcia oraz oświetlenie dokonała
firma Amaris. Wykonano 344 metry
bieżące sieci oświetleniowej oraz
9 opraw o mocy 250 W.
Dzięki dobrze oświetlonej ulicy
mieszkańcy naszej gminy oraz
sąsiadującego Będzina będą mogli
wracać do domu po zmierzchu
w bezpieczniejszych warunkach. Red.

Latarnie przy ulicy Granicznej w Sarnowie.
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Powstały 3 lokale socjalne
2 lipca 2012r. dwie wytypowane
rodziny z terenu Gminy Psary
zamieszkały w przygotowanych
lokalach socjalnych, które powstały w
wyniku starań władz gminy.
Przedsięwzięcie to mogło zostać
zrealizowane dzięki wsparciu, które
otrzymano w wyniku realizacji
programu: Aktywne formy
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu w ramach konkursu „Prace
społecznie użyteczne i roboty publiczne
na rzecz budownictwa socjalnego –
zwiększenie gminnego zasobu lokali
socjalnych”.
24 listopada 2011r. Rada Gminy Psary
uchwaliła wieloletni program
gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy na lata 20112016, w skład którego wchodzą m.in. 3
mieszkania socjalne, przeznaczone dla
rodzin będących w szczególnej sytuacji
materialno-bytowej. W grudniu 2011r.
wydano kolejną Uchwałę w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Psary w której określono
m.in. kryteria wyboru osób mogących
ubiegać się o przydział lokalu
socjalnego. W I kwartale b.r. rozpoczęto

Jeden z pokoi w lokalu socjalnym.

Kuchnia w lokalu socjalnym.

przygotowanie wyznaczonych
pomieszczeń przeprowadzając w nich
remont. Lokale zostały pomalowane,
założono nowe zamki do drzwi,
wyposażono je w podstawowe sprzęty a
także zadbano o media. Prace te, zostały
wykonane przez gminną brygadę
remontowo-budowlaną oraz
pracowników prac społecznie
użytecznych.
Kolejnym działaniem zmierzającym
do wdrożenia w życie procedury
ubiegania się przez mieszkańców gminy
o mieszkania socjalne było wydanie
przez Wójta zarządzeń w sprawie
powołania komisji do opiniowania
wniosków o wynajem lokali socjalnych
oraz regulaminu pracy tej komisji. W
maju br. komisja obradowała nad trzema

wnioskami o przydział lokalu
socjalnego. Po wnikliwej analizie
złożonej dokumentacji i sytuacji
poszczególnych rodzin stwierdzono, iż
w przypadku dwóch rodzin zostały
spełnione kryteria uprawniające do
otrzymania lokalu, jeden wniosek został
rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak
spełnienia kryteriów określonych
Uchwałą Rady Gminy.
Podpisanie umów z wytypowanymi
rodzinami było ostatnim krokiem w
kierunku zamieszkania w
przygotowanych mieszkaniach
socjalnych, znajdujących się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w
Gródkowie. OPS

Wycieczka do Pszczyny
W dniu 31 lipca 2012r. odbyła się wycieczka do
Pszczyny i Jankowic zorganizowana przez tutejszy
Ośrodek Pomocy Społecznej. W wycieczce
uczestniczyły rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi
oraz dzieci i młodzież uczęszczająca na Świetlicę
Integracyjną OPS, w sumie 45 osób.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie
Zamku w Pszczynie. Przepiękne, barwne wnętrza,
oryginalne meble, zegary, liczne wyeksponowane
poroża różnych zwierząt, zachwyciły nie tylko dorosłych
uczestników, ale i młodzież. Uczestnicy wycieczki
spacerując ścieżkami edukacyjnymi zwiedzili
żubrowisko w Jankowicach w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej, gdzie oprócz dorosłych żubrów mieli
okazję zobaczyć również najmłodszego tygodniowego
cielaka oraz troszkę starszego urodzonego w czerwcu.
Wszyscy wrócili zadowoleni, choć zmęczeni słońcem.
OPS.

Kilku zadowolonych uczestników wycieczki z opiekunami wycieczki.
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INFORMACJE

Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających
azbest
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony województwa;
środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz.
b) drugi egzemplarz należy
150 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 przechowywać przez okres jednego
rozporządzenia Ministra Gospodarki z roku, do czasu sporządzenia następnej
dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie informacji.
wymagań w zakresie wykorzystywania
Uaktualnione informacje należy
wyrobów zawierających azbest oraz składać corocznie w terminie do dnia 31
wykorzystywania i oczyszczania s t y c z n i a , z a p o p r z e d n i r o k
instalacji lub urządzeń, w których były kalendarzowy.
lub są wykorzystywane wyroby
Informację, o której mowa sporządza
zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, s i ę n a f o r m u l a r z u z g o d n y m z
poz.31) właściel bądź użytkownik Załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia
nieruchomości na której znajdują się Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
wyroby zawierające azbest jest 2010r. w sprawie wymagań w zakresie
obowiązany do sporządzania informacji w y k o r z y s t y w a n i a w y r o b ó w
o wyrobach zawierających azbest.
zawierających azbest oraz
Informacja winna być sporządzona w wykorzystywania i oczyszczania
dwóch egzemparzach:
instalacji lub urządzeń, w których były
a) pierwszy egzemplarz:
lub są wykorzystywane wyroby
– osoba fizyczna nie będąca zawierające azbest. Wzór formularza*
przedsiębiorcą przedkłada informację znajduje się poniżej, gotowy można
również ściągnąć ze strony internetowej
wójtowi;
gminy Psary www.psary.pl.
– podmioty prawne i przedsiębiorcy
przedkładają informację marszałkowi
Przypominamy również, że zgodnie z art. 346
*WZÓR FORMULARZA
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
późn.
zm.) kto, wykorzystując substancje
.............................................................................................................................................
stwarzające szczególne zagrożenie dla
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
............................................................................................................................................ środowiska, nie przekazuje okresowo wójtowi
3. Rodzaj zabudowy3):........................................................................................................ informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich
4. Numer działki ewidencyjnej4):........................................................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4):.................................................................................... występowania, czym narusza obowiązek
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5):................................................................................................. określony w art. 162 ust. 3 i 4 podlega karze
7. Ilość posiadanych wyrobów6):......................................................................................... grzywny.
8. Stopień pilności7): ...........................................................................................................
Dodatkowe informacje w zakresie
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest
a) nazwa i numer dokumentu: .............................................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: ................................................................................................ oraz formularze informacje o wyrobach
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
zawierających azbest są dostępne w Referacie
............................................................................................................................................. P r z e d s i ę w z i ę ć P u b l i c z n y c h , O c h r o n a
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
............................................................................................................................................. środowiska - pokój 214 II piętro, tel. 032 267-2121 wew. 922 – w godzinach pracy urzędu.
(podpis) .................................................. Dagmara Toczkowska, Referat Przedsięwzięć
data ...................................................
Publicznych, Urząd Gminy w Psarach.

Szkodliwość włókien azbestowych
zależy od średnicy i długości włókien.
Większe włókna nie są tak szkodliwe,
gdyż w większości zatrzymują się w
górnych drogach oddechowych skąd są
usuwane przez rzęski, włókna bardzo
drobne są usuwane przez system
odpornościowy. Najbardziej
niebezpieczne są włókna długie i
cienkie ponieważ przenikają one do
dolnych dróg oddechowych, wbijają się
w płuca, gdzie pozostają i w wyniku
wieloletniego drażnienia komórek
wywołują nowotwory.
Ryzyko wchłaniania włókien
azbestowych występuje podczas pracy z
minerałami azbestowymi oraz podczas
kruszenia i obróbki produktów
azbestowo-cemetowych.
Wdychając azbest jesteśmy narażeni
na groźne choroby, m.in.: pylicę
azbestową, międzybłoniak, nowotwór
płuc, oskrzeli, żołądka.
Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia

OBJAŚNIENIA
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 %
lub więcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w
następującym formacie: województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy,
budynek przemysłowy, budynek mieszkalnogospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą
klasyfikację:
– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
– rury i złącza azbestowo-cementowe,
– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
– szczeliwa azbestowe,
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
– papier, tektura,

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed
wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym
zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z
dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją
włókien azbestu,
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura;
podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla
danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest” określonej w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r.
Nr 162, poz. 1089).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i
numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone
miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu
sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji
technicznej.
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PRZETARG

Przetarg na działkę o pow. 7,9583 ha położoną w Malinowicach
przy ul. Słonecznej
WÓJT GMINY PSARY
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Psary
Przetarg będzie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./
Przedmiotem przetargu są nieruchomości:
Lp.

Nr ewiden.
działki,
karta mapy,
Nr księgi
wieczystej

Pow.
działki
(w ha)

Położenie
nieruchomości

1.

1183/7, 1183/8, łączna Malinowice,
1183/9,
pow.
ul..
k.m. 6,
7,9583 Słoneczna
KW Nr
KA1B/00011673
/1
działki
niezabudowane

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza
(w zł) netto

Wysokość
wadium
(w zł)

Postąpienie Godzina
nie mniej
przetaniż 1%
rgu
ceny
wywoławczej

Teren zabudowy 3.175.000,00 317.500,00 31.750,00
mieszkaniowej
zł
zł
zł
jednorodzinnej
z nieuciążliwymi
usługami jako
funkcją
uzupełniającą
(symbol planu
24MN)

14:00

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest nieuzbrojona, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak
również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Przez nieruchomość
przebiegają linie średniego napięcia. Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej
w dniu
sprzedaży.Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2012 r. o godzinie14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka
4 - sala nr 112 (I piętro). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (zł) w kasie
Banku Spółdzielczego w Psarach: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:30, wtorek-czwartek w godz. 8:00 – 15:00, piątek w godz.
8:00 - 13:45 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Psary: Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary Nr
44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 15.10.2012 r. z dopiskiem, że
wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
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.
15.10.2012 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia
wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji
działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
potwierdzonym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu
przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał zalicza się na
poczet ceny nabycia
nieruchomości.Przetarg uważa się
za zakończony wynikiem
negatywnym jeżeli nikt nie
przystąpi do przetargu lub żaden
cd. na str. 9
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z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i
terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
nieruchomości.

cd. ze str. 9

Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości
nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony
termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie - II piętro - pokój
204, tel. 32/294-49-36.

MIESZKAŃCY O SOBIE

Marlena Nowak - utalentowana artystka z Preczowa
Marlena Nowak, mieszkanka
Preczowa, to bardzo ambitna ale i
skromna artystka, której wrodzona
skromność nie pozwoliła się jeszcze
wbić na listy przebojów! Powtarzam
„jeszcze”, ponieważ Marlena ciągle
doskonali swój warsztat i poszerza
repertuar. Jak na tak młodą osobę jest
bardzo zapracowana : udziela się jako
wolontariusz, a niedawno dzięki temu
wzięła udział w międzynarodowym
projekcie pt „Young Man Can Change
the world” (Młody człowiek potrafi
zmienić świat). Miejmy nadzieję, że jej
anielski głos będzie zmieniał świat na
lepsze, nie tylko w granicach naszej
gminy.
Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się
Twoja przygoda z muzyką? Od jak
dawna śpiewasz?
Marlena Nowak: Od zawsze
chciałam śpiewać. W końcu pewnego
dnia powiedziałam sobie, że bedę to
robić i w końcu postawiłam na swoim.
Zrobiłam to trochę na przekór mojej
rodzinie, która twierdziła, że się do tego
nie nadaję. Mam nadzieję, że teraz
zmienili zdanie. Pierwszy raz
wystąpiłam na scenie, kiedy byłam
jeszcze w podstawówce. Miałam wtedy
dziesięć... może jedenaście lat.
GGP: Czy jest ktoś, kto zaraził Cię
pasją? A może uczęszczałaś do szkoły
muzycznej?
MN: Nikt mnie nie zaraził. Myślę, że z
tym się człowiek rodzi. A ja
niewątpliwie mam to zapisane w
genach, ponieważ kilka osób w mojej
rodzinie ma wiele wspólnego z muzyką.
GGP:Czy grasz na jakimś
instrumencie?
MN: Nie, aczkolwiek raz mi się
zdarzyło na potrzeby jakiegoś spektaklu.
GGP: Wiążesz swoją przyszłość ze
śpiewaniem? Czym poza muzyką się
interesujesz?

MN: Tak, wiążę swoją przyszłość z
muzyką. Poza tym jestem
wolontariuszką Stowarzyszenia
Dzieciom Będzina. Jest to Organizacja
Pożytku Publicznego, która działa
charytatywnie na rzecz dzieci
potrzebujących pomocy z miasta i
powiatu Będzin. Gdyby ktoś był
zainteresowany, zapraszam na stronę
internetową: dzieciombedzina.info.
GGP: Co lubisz robić w wolnym
czasie?
MN: W wolnym czasie słucham
muzyki, albo wzbogacam swój repertuar
o kolejne piosenki.
GGP: Ostatnio brałaś udział w
projekcie Young Man Can ( change the
world). Mogłabyś przybliżyć naszym
czytelnikom jego cel i istotę?
MN: Young Man Can (change the
world) to projekt zrealizowany przez
SDB, w którym wzięło udział 37
młodych ludzi z pięciu krajów
partnerskich: Polski, Litwy, Łotwy,
Węgier i Szwecji. Tematyka projektu
związana była z prawami człowieka,
tolerancją, przeciwdziałaniem
dyskryminacji i rasizmowi. Tego nie da
się opisać, to trzeba przeżyć...
GGP: Na jakim artyście/artystce się
wzorujesz? Czy na naszym rynku
muzycznym jest obecnie ktoś, z kim
chciałabyś wystąpić w duecie?
MN: Nie ograniczam się do jednego
gatunku muzyki, więc nie mam
ulubionego artysty/artystki. Oczywiście
są tacy, którzy bardziej lub mniej ujęli
mnie czymś np. swoją techniką śpiewu,
interpretacją utworów, zachowaniem na
scenie etc. Staram się jednak nie
kopiować tego. Ci artyści są dla mnie
jakąś inspiracją, pomocą, ale nie
wzoruję się na nich. Poza tym, czuję się
tak,
jakbym była z innej epoki.
Urodziłam się o 30 lat za późno, nie
bardzo potrafię odnaleźć się we

Marlena Nowak na scenie.

współczesnej muzyce. Obecnie nie ma
nikogo, z kim chciałabym wystąpić w
duecie. Chciałabym cofnąć się do roku
1988 i wystąpić na XXV KFPP w Opolu
wraz z ówczesnymi artystami.
GGP: Artyści bardzo często mają
swoje sposoby na utrzymanie głosu we
właściwym stanie. Korzystasz z
jakiegoś czy może masz swój własny?
MN: Czasami piję zaparzone kiełki
siemienia lnianego, które nie smakują
zbyt dobrze, ale można się do nich
przyzwyczaić.
GGP: Jesteś bardzo optymistycznie
nastawiona do życia. Jaką radę dałabyś
naszym czytelnikom, aby korzystać… z
życia? Twoje ulubione motto to?
MN: Moja rada: bardziej słuchać,
patrzeć i czuć i być otwartym na ludzi,
bo oni mogą wnieść do naszego życia
wiele dobrego.
GGP: Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: Angelika Pierzchała.
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INFORMACJE

Rusza kampania reklamowa zachęcająca do osiedlania się
w gminie Psary
Gmina Psary posiada ponad 80
atrakcyjnych działek budowlanych na
sprzedaż. Pod koniec sierpnia
rozpoczęliśmy kampanię reklamową
związaną z ich sprzedażą.
Pragnąc zachęcić jak największą
liczbę osób do osiedlenia się w naszej
gminie opracowaliśmy 16 stronicowy
informator oraz ulotkę pod tytułem

Gminne stoisko wystawiennicze
na Święcie Wojska Polskiego.

“Zamieszkaj w gminie Psary”. Pozycje
te, mają na celu zachęcić osoby, które
szukają miejsca na wybudowanie domu
do zakupu działki w naszej gminie. W
materiałach promocyjnych
prezentowane są informacje dotyczące
takich atutów gminy jak zielone i
bezpieczne otoczenie, bliskość do
aglomeracji górnośląskiej, edukacja na
europejskim poziomie, czy bogata
oferta sportowa oraz kulturalna.
Materiały prezentowane będą
na wszystkich ważniejszych
imprezach w naszej gminie, w
Starostwie Powiatowym w
Będzinie, a we wrześniu gminne
stoisko pojawi się w centrach
handlowych Pogoria w Dąbrowie
Górniczej, 3 stawy w Katowicach
oraz M1 w Czeladzi. Już wkrótce
ruszy również kampania w
Internecie.
Wszystkich, którzy szukają
działek na sprzedaż zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofertą
działek budowlanych na sprzedaż
znajdującą się na stronie psary.pl
w zakładce Zamieszkaj u nas. Red.

Materiały reklamowe gminy Psary
przedstawiają 5 prostych powodów dla,
których warto w niej zamieszkać.

Modernizacje w OSP w Dąbiu, Preczowie i Psarach
W okresie letnim gminna brygada
remontowa kończy prace związane z
wykonaniem elewacji na budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Preczowie, a z kolei w Psarach
zamontowano nową bramę wjazdową
na plac tamtejszej jednostki OSP.
Pracownicy gminnej brygady
remontowej wykonują drugi etap prac
modernizacyjnych przy budynku OSP w
Preczowie. W ubiegłym roku wykonano
ocieplenie z nową elewacją na części
budynku, w którym znajduje się sala
balowa. Obecnie na pozostałych
ścianach położony został styropian i

akryl, przedłużono dach i
trwa przebudowa schodów
wejściowych. We
wrześniu zostanie
dokończona elewacja na
ścianie budynku od strony
ulicy Dębowej. Samorząd
w tym roku przeznaczył na
te prace 35 000 zł.
Dodatkowo w garażu
Ochotniczej Straży
Pożarnej zamontowano
nową bramę rolowaną i
elektrycznie podnoszoną.
Elewacja została wykonana już na dwóch ścianach
W budynku remizy
budynku Preczowie.
strażackiej
Ochotniczej
oraz zajęcia fitness.
Straży Pożarnej w Dąbiu
Z kolei w Psarach wymontowano
zamontowano 23 nowych starą bramę i wykonano nową, kutą,
o k i e n z p a r a p e t a m i stalową wraz z furtką oraz jednym polem
zewnętrznymi ocynkowanymi ogrodzeniowym o długości łącznej 7,8
o łącznej długości ok. 35 m i m. Brama składa się z dwóch skrzydeł
wewnętrznymi typu marmurek zakończonych szpicami z dodatkami
o dł ok. 4 m.. Dzięki temu d e k o r a c y j n y m o r a z n a p i s e m
p o d c z a s z i m y g m i n a wykonanym z blachy stalowej „OSP
zaoszczędzi na ogrzewaniu Psary”. Red.
budynku, w którym odbywają
się zajęcia w ramach
działalności ośrodka kultury
Nowa brama kuta przed OSP w Psarach.
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Obchody Święta Wojska Polskiego
Niedzielne popołudnie 19 sierpnia w
naszej gminie upłynęło w iście
wojskowym klimacie. Z okazji
obchodów Święta Wojska Polskiego na
stadion LKS Iskra w Psarach zjechali
miłośnicy historii oraz polskiej
wojskowości.
Wraz z rozpoczęciem imprezy głos
zabrał Wójt Gminy Psary – Tomasz
Sadłoń, który powitał przybyłych gości
oraz przybliżył krótką historię tego
Święta. Wśród atrakcji przygotowanych
dla mieszkańców był: koncert
Wojskowej Orkiestry Dętej z Dęblina
połączony z pokazem kawalerii konnej i
władania białą bronią w wykonaniu
ułanów ze szwadronu Toporzysko 3
pułku Strzelców Konnych im. Hetmana
Polnego Stefana Czarneckiego. Zarówno
koncert jak i pokaz cieszyły się dużym
zainteresowaniem przybyłych
mieszkańców, którzy co chwilę
nagradzali wykonawców gromkimi
brawami. Dodatkowymi atrakcjami były
prezentacje Grup Rekonstrukcji
Historycznych z województwa
śląskiego, które oprócz przybliżenia
swojej historii oraz działalności,
zaprezentowały rekonstrukcje kilku
najważniejszych bitew w historii Polski.
Ponadto każdy z uczestników mógł
zwiedzić perłę polskiej wojskowości Rosomaka udostępnionego przez
Wojskowe Zakłady Mechaniczne z
Siemianowic Śląskich oraz przejechać
się wojskowym Honkerem
udostępnionym przez 6 batalion
Powietrzno – Desantowy z Gliwic.
Prezentacje poszczególnych grup
przeplatane były muzycznymi
występami Wiktorii Trefon, Kamili
Zdenkowskiej oraz Dominiki Hamery.

Na imprezie zagrała Wojskowa Orkiestra Dęta z Dęblina.

Ponadto zainteresowani mogli
odwiedzić stoisko Wojskowej Komendy
Uzupełnień z Będzina, reprezentowanej
podczas imprezy przez mjr Grzegorza
Bułę, z-ce Komendanta WKU oraz mjr
Sławomira Pająka szefa Wydziału
Rekrutacji WKU Będzin. Na imprezie
można było również skosztować
tradycyjnej, wojskowej kuchni polowej
oraz zobaczyć najprawdziwsze
uzbrojenie oraz militaria wojskowe.
Dobrym humorom mieszkańcom gminy,
którzy bardzo licznie przybyli tego dnia
na psarski stadion całymi rodzinami,
towarzyszyła ciepła, letnia pogoda.
Impreza była organizowana w gminie
Psary po raz pierwszy i została oceniona
przez zgromadzonych gości bardzo

Ułani ze szwadronu Toporzysko w trakcie pokazu.

dobrze. Zdanie to podzielił jeden z
uczestników Karol Skrzypiec: - Bardzo
podoba mi zupełnie nowy typ imprezy,
który został zorganizowany, wspólnie z
trzyletnim synem z ciekawością
oglądaliśmy pokaz jazdy konnej czy
rekonstrukcje historyczne.
Niedzielny festyn był kolejnym z
przedsięwzięć organizowanych w
ramach projektu „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.
Organizatorem tegorocznego Święta
Wojska Polskiego w Psarach był Gminny
Ośrodek Kultury Gminy Psary, który
składa serdeczne podziękowania:
Wojskowej Komendzie Uzupełnień z
Będzina, Wojskowej Orkiestrze Dętej z
Dęblina, ułanom ze szwadronu
Toporzysko, Grupom Rekonstrukcji
Historycznej, Wojskowym Zakładom
Mechanicznym z Siemianowic Śląskich,
6 batalionowi Powietrzno –
Desantowemu z Gliwic, druhom
strażakom z OSP Goląsza – Brzękowice,
OSP Góra Siewierska za zabezpieczenie
imprezy oraz Bankowi Spółdzielczemu
w Będzinie o/Psary za wsparcie
finansowe tego niecodziennego
przedsięwzięcia. GOK.
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Pokaz władania białą bronią w wykonaniu ułanów.

Popisy ułanów były niezwykle widowiskowe.

Przedstawiona rekonstrukcja była bardzo dynamiczna.

Pokaz w wykonaniu jednej z grup rekonstrukcji historycznej.

Na imprezie można było obejrzeć z bliska Rosomaka.

Wystawa zabytkowych motocykli.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn:
„Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Malinowicach”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach
11 sierpnia nastąpiło oficjalne
otwarcie boiska wielofunkcyjnego w
Malinowicach, którego budowa była
objęta unijnym dofinansowaniem z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
W sobotnie popołudnie przecięcia
wstęgi na boisku wielofunkcyjnym w
Malinowicach dokonali Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń, Sołtys Malinowic
Elżbieta Bryła, radny z Malinowic
Remigiusz Olesiński oraz w imieniu
konsorcjum firm Etos i Anesti kierownik
budowy Marian Orliński. Następnie
obiekt został poświęcony przez księdza
Edwarda Kołomańskiego. W
uroczystości wzięli udział również:
Przewodniczący Rady Gminy Jacenty
Kubica, Janusz Żakowski dyrekotor biura
Senatora Zbigniewa Meresa, burmistrz
Siewierza Zdzisław Banaś, radni gminy
Psary, sołtysi, zastępca wójta gminy
Psary Mirosław Rabsztyn, skarbnik
Urzędu Gminy w Psarach Joanna
Przybyłek, dyrektorzy placówek
oświatowych gminy Psary, Mariusz
Kozieł przedstawiciel firmy Centrum
Projektów Regionalnych, kierownicy
oraz pracownicy Urzędu Gminy w
Psarach. Tego dnia na boisku nie
zabrakło również występów
artystycznych w wykonaniu Dominiki
Hamery i Kamili Zdenkowskiej. Miłą
niespodziankę gospodarzom Malinowic

Zgromadzeni goście mogli obejrzeć
popisowy mecz gry w tenisa w wykonaniu
braci Kamińskich.

oraz sołtys Elżbiecie Bryle oraz
Remigiuszowi Olesińskiemu
przygotowali przedstawiciele
Konsorcjum firm ETOS i ANESTI Danuta Justyniarska wraz z synem,
którzy wręczyli na ich ręce piłki
oraz sprzęt sportowy dla
mieszkańców sołectwa. Po części
oficjalnej młodzi sportowcy
zaprezentowali w co można grać
na boisku, była więc pokazowa gra
w tenisa w wykonaniu braci
Aleksandra i Michała Kamińskich,
dla najmłodszych uczestników Uroczyste przecięcie wstęgi na otwarciu boiska.
otwarcia turniej rzutów do kosza,
konsorcjum firm Etos i Anesti jej koszt
oraz turniej piłki nożnej o Puchar
Wójta Gminy Psary, w którym wzięło wyniósł 513 982,56 zł, w tym unijne
udział, aż 6 drużyn. III miejsce zajął klub dofinansowanie tego zadania, które
FC Cytrynówka, II Orzeł Dąbie, I Jedność gmina uzyska z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich wynosi 301.479zł.
Strzyżowice.
Boisko otwierane jest każdego dnia o
Z boiska może korzystać każdy
amator sportu, obiekt umożliwia godz. 11.00, a zamykane po zmroku.
uprawianie takich sportów jak gra w Chętni do gry w tenisa ziemnego i
muszą skontaktować się
koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną czy siatkówkę
tenisa. Plac do gry ma wymiary 28,5 m. telefonicznie z gospodarzem obiektu w
na 44. m.. Boisko jest ogrodzone płotem celu udostępnienia i zainstalowania
z powlekanej siatki plecionej w słupków i siatki pod numerem tel. 509 wysokości 4. metrów i posiada 6 374 -766.
Do końca października zostanie
metrowe piłkochwyty za bramkami. W
ramach inwestycji powstały też ciągi oddana rekordowa jak dotąd w gminie
pieszo – rowerowe wraz z oświetleniem Psary liczba nowo wybudowanych boisk
parkowym. Na zlecenie gminy firma w ciągu jednego roku. Do końca
Anesti wykonała także miejsca października zostaną oddane do użytku,
postojowe z kratownic betonowych dla jeszcze 4 tego typu obiekty sportowe.
Firma Martinex wraz z firmą Grumix
samochodów wzdłuż ulicy Szkolnej
oraz nowe schody terenowe z kostki położyła już sztuczną murawę na boisku
brukowej prowadzące do wejścia do d o p i ł k i n o ż n e j , a n a b o i s k u
budynku szkoły.
Inwestycja została wykonana przez
cd. na str. 19

W dniu otwarcia odbył się turniej piłki nożnej.
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Festyn lato na wsi
22 sierpnia na placu przy budynku
Ośrodka Kultury w Sarnowie odbył się
kolejny z cyklu koncertów w ramach
Projektu „Muzyczna podróż po gminie
Psary”.
Główną atrakcją były występy
lokalnych zespołów śpiewaczych i
folklorystycznych działających na
terenie naszej gminy. W myśl idei
koncertu „Lato na wsi” tradycja w
piosence, wytworach rąk, potrawach i
wypiekach, każdy z uczestników mógł
spróbować tradycyjnych wypieków oraz
specjalnie na tę okazję przygotowanego
żurku.
Koncertowi towarzyszyła wystawa
rękodzieła ludowego, będącego
wytworem lokalnych Kół Gospodyń
Wi ej s ki ch , q u i z mu zyczn y d l a
uczestników oraz gry, zabawy i
konkursy sportowe dla dzieci i
młodzieży. Dodatkową atrakcją była
możliwość obejrzenia zabytkowej
Warszawy z czasów PRL-u. Wśród gości
na widowni zasiedli Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń, Dyrektor GOK Anna
Nagły, przedstawiciele Rady Gminy
Psary, sołtysi oraz przedstawiciele

Na festynie mogliśmy podziwiać wystawę
rękodzieła.

Występ Zespołu Śpiewaczego Dąbie.

lokalnych organizacji społecznych. strażakom z OSP w Sarnowie za pomoc
Koncert „Lato na wsi” był kolejnym z w organizacji tego przedsięwzięcia oraz
cyklu koncertów współfinansowanym Pawłowi Kubiczkowi za udostępnienie
ze środków w ramach małych projektów zabytkowej Warszawy. GOK.
LGD „Brynica to nie granica” pod nazwą
„Muzyczna podróż po
gminie Psary”. W ramach
Europejskiego Funduszu
Rolnego 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.
Gminny Ośrodek Kultury
pragnie serdecznie
podziękować druhom Dzieci i młodzież chętnie brały udział w zorganizowanych

Zgromadzeni goście oklaskiwali występy gromkimi brawami.

dla nich w tym dniu grach i zabawach.

W trakcie festynu uczestnicy mogli skosztować
tradycyjnych wypieków.
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.
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A i B klasa walczyła o Puchar Wójta
4 sierpnia na boisku Klubu
Sportowego Góra Siewierska odbył się
coroczny Turniej Gminnych Zespołów
A i B klasy o Puchar Wójta Gminy Psary
w piłce nożnej.
Do walki stanęło sześć piłkarskich
klubów sportowych działających na
terenie gminy Psary: KS Błyskawica
Preczów, KS Góra Siewierska, KS
Sarnów, LKS Iskra Psary, LKS Jedność
Strzyżowice, LKS Orzeł Dąbie. Turniej
odbywał się według schematu:
losowanie drużyn do dwóch grup,
mecze grupowe 2x15 min, zwycięzcy
grup rozgrywają mecz finałowy 2x15
min, walka o miejsca od 3 do 6
rozstrzyga się w rzutach karnych.
W grupie A Orzeł Dąbie odniósł
wyraźne zwycięstwa: z Górą Siewierską
0:1 oraz z Jednością Strzyżowice 2:1. KS
Góra Siewierska przegrała z Jednością
Strzyżowice 0:1.
W grupie B Błyskawica Preczów
odniosła przekonywujące zwycięstwo

nad Iskrą Psary kończąc
mecz z wynikiem 10:0.
Drużyna pokonała
również KP Sarnów 1:2.
Do hokejowego wyniku
doszło w konfrontacji
Iskry Psary z KP Sarnów,
mecz zakończył się
wynikiem 1:12.
W finale zmierzył się
gminny lider A klasy
Błyskawica Preczów
z Orłem Dąbie.
W pierwszej połowie
Błyskawica strzeliła
Orłowi dwa gole, a w
drugiej dołożyła jeszcze
trzecie trafienie.
Błyskawica Preczów
zdobywając I miejsce w
Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Psary obroniła
tytuł wywalczony przed
rokiem. Drugą pozycję

Walka na boisku była zacięta.

zajął Orzeł Dąbie, który w sierpniu
rozpoczął po zasłużonym awansie
rozgrywki w A klasie, trzecie miejsce
zajęła Jedność Strzyżowice, czwarte
Klub Piłkarski Sarnów, piąte Iskra Psary
a szóste Klub Sportowy Góra
Siewierska. Puchary wraz z nagrodami
wręczył obecny na turnieju Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń. Trzymamy kciuki
za nasze gminne zespoły w nowym
sezonie i zapraszamy do kibicowania.
Red.
Zwycięski zespół Błyskawicy Preczów na pamiątkowym zdjęciu.

Ruszyły rozgrywki w A i B klasie
Ruszyły rozgrywki A i B klasy w piłce nożnej. W tym sezonie w A klasie
gminę reprezentują LKS Orzeł Dąbie (beniaminek), Błyskawica
Preczów, Błękitni Sarnów i Jedność Strzyżowice. Klub Sportowy Góra
Siewierska i Iskra Psary zagrają w B klasie.
Pierwsza kolejka A klasy rozegrana została 11 sierpnia i okazała się
pechowa dla części naszych drużyn. Drużyna Jedności Strzyżowice
przegrała w meczu wyjazdowym z Łazowianką Łazy 0:1, a Orzeł Dąbie
musiał uznać wyższość Ostoji Żelisławice kończąc mecz z wynikiem
0:2. Błękitni Sarnów wygrali za to na wyjeździe 0:1 z Zewem Kazimierz.
W drugiej kolejce w gminnych derbach Błękitni Sarnów wygrali z
Orłem Dąbie 2:0. Jedność Strzyżowice poniosła porażkę z Zewem
Kazimierz 1:2. Błyskawica Preczów przegrała z MKS Sławków 5:2. W
trzeciej kolejce Błyskawica Preczów niespodziewanie przegrała 1:4 z
Niwami Brudzowice, Orzeł Dąbie zremisował z Jednością Strzyżowice
0:0, a Klub Sportowy Błękitni Sarnów wygrał 3:0 z Ostoją Żelisławice.
W B klasie rozgrywki ruszyły 18 sierpnia. Klub Sportowy Góra
Siewierska otwarł sezon w dobrym stylu wygrywając 4:2 z Płomieniem
Niegowonice. Iskra Psary przegrała 3:1 z Przemszą Okradzionów. W
drugiej kolejce Iskra Psary wygrała 2: 1 z Ostoją II Żekisławice, a KS Góra
Siewierska pokonał 2:0 Promień Strzemieszyce Małe. Red.

Wójt Gminy Psary oraz Prezes
Klubu Sportowego Błękitni Sarnów
serdecznie zapraszają na:
Turniej piłki nożnej drużyn
Oldbojów z Gminy Psary,
który odbędzie się
1 września 2012 r. o godz. 9:00
na stadionie Klubu Sportowego
Błękitni Sarnów,
ul.. Główna 1a, Sarnów.
Przyjdź i pokibicuj!
Projekt
dofinansowany
w ramach
programu
“Sportowy
Powiat 2011”.
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75 - lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Siewierskiej
12 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w
Górze Siewierskiej tamtejsze Koło
Gospodyń Wiejskich obchodziło 75lecie swojego istnienia i działalności.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
w parafii pw. Wszystkich Świętych w
Siemoni. Po Mszy na początku spotkania
wszyscy uroczyście odśpiewali hymn,
po czym każdy z gości mógł złożyć
solenizantkom życzenia. Dla
najaktywniejszych członkiń Koła zostały
wręczone ordery „Serca Matki Wsi” oraz
pamiątkowe listy gratulacyjne za

długoletnią pracę na rzecz Koła oraz
lokalnej społeczności. W trakcie
spotkania członkowie KGW oraz
Zespołu Górzanie przybliżyli historię
powstania oraz działalności Koła i
zaprezentowali kilka ludowych
piosenek i przyśpiewek, które posiadają
w swoim bogatym repertuarze. Na
każdego z gości czekała pamiątkowa
kronika, do której każdy mógł się wpisać
i złożyć jeszcze raz życzenia. Na
zakończenie rozbrzmiała muzyka, a
wszyscy uczestnicy rozpoczęli wspólną
zabawę i świętowanie.
Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: Prezes
Wojewódzkiego Związku
Rolników, Kółeki
Organizacji Rolniczych –
Andrzej Krawczyk,
Wicestarosta Powiatu
Będzińskiego – Adam
Lazar, Wójt Gminy Psary –
Tomasz Sadłoń,
Przewodniczący Rady
Występ Górzanek -zespołu działającego w KGW.
Gminy Psary – Jacenty

Kubica, Radny Szczepan Kotuła,
Kanclerz Diecezji Sosnowieckiej – ks.dr
Mariusz Karaś, Proboszcz parafii pw.
Wszystkich Świętych w Siemoni – Marek
Wyjadłowski, Wiceprezes Klubu
Sportowego „Góra Siewierska”
Stanisław Kotuła, sołtys Marian Sobieraj,
Joanna Biłejczuk – przedstawiciel
Zakładu Opiekuńczo –
Pielęgnacyjnego, reprezentacje
gminnych Kół Gospodyń Wiejskich z:
Dąbia, Strzyżowic, Gródkowa, Psar oraz
Brzękowic, a także członkowie
Orkiestry Dętej z Góry Siewierskiej.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
składają serdeczne podziękowania
wszystkim gościom, którzy tak licznie
przybyli na uroczystość, Dyrektorowi
GOK Annie Nagły za pomoc w
organizacji tego święta oraz sponsorom
za wsparcie finansowe Państwu:
Grzegorzowi Banasikowi, Markowi
Rybakowi, Aurelii Stucze, Stanisławowi
Jareckiemu, Agnieszce Banasik oraz
Markowi Nowakowi. GOK.

150 lat Kółek Rolniczych
W roku 2012 wypada 150-ta rocznica
założenia pierwszego Kółka Rolniczego
w Polsce.
Kółka Rolnicze mają osobowość
prawną są rejestrowane w Sądach
Rejonowych. Kółka Rolnicze i ich
związki oraz jednostki gospodarcze
realizują swoje zadania na wsi i w
rolnictwie w 3 zakresach prowadzonej
działalności:
• Reprezentowania potrzeb i obrony
interesów społeczno-zawodowych
rolników i ich rodzin wobec władz
lokalnych oraz kraju,
• pomocy w zakresie działalności
organizatorskiej i społecznozawodowej, oświatowej i kulturalnej,
• pomocy w działalności produkcyjnej
i gospodarczo-organizatorskiej.
Najaktywniejsza praca KR i KGW była
w latach
1950-1980, gdy Kółka
Rolnicze pracowały samodzielnie przy
wytycznych Wojewódzkiego Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz
Powiatowego i Gminnego Związku
Rolników. Specjaliści ds. samorządowoorganizacyjnych oraz instruktorzy
Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Będzinie, po kilka razy w
miesiącu odwiedzali, instruowali,
szkolili i udzielali porad działaczom i
Zarządom Kółek Rolniczych oraz KGW.
Ich pomoc i zaangażowanie w pracę
Kółek Rolniczych miały ogromny wpływ
na rozwój pracy społecznej w

rolnictwie, w zespołach śpiewaczych,
teatralnych i samorządowych, a także
innych. Przyciągało to zainteresowanie
młodzieży Kółkami Rolniczymi oraz
Kołami Gospodyń Wiejskich, co
powodowało wzrost liczby członków w
tych organizacjach.
Jednym z Kółek Rolniczych w gminie
Psary było to znajdujące się w Górze
Siewierskiej (od 1929 r.) głównie
szerzyło ono kulturę rolniczą. W latach
1960-1961 rozpoczęto budowę garaży i
szop na maszyny rolnicze, na które
rolnicy dobrowolnie wpłacali składki.
Do roku 1965 KR posiadało sortownik
do zboża, ręczny siewnik, brony,
kultywator, drobny sprzęt rolniczy oraz
dwie młockarnie i ciągnik. Co kilka lat
KR w Górze Siewierskiej nabywało
nowy sprzęt i maszyny rolnicze, a także
rozbudowywało należące do nich
pomieszczenia. W 1974 r. KR liczyło
142 członków, w tym 46 członkiń KGW,
we wsi było 196 gospodarstw, z czego
Kółko zrzeszało 93.
Odgórne wytyczne władz centralnych
i ich zarządzenia powodowały rozbicie
jedności KR, bowiem powstawały
Międzykółkowe Bazy Maszynowe,
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne,
Spółdzielnie Kółek Rolniczych i inne.
Kółka Rolnicze były zmuszane do
oddania do SKR-ów całego majątku.
Posiadany przez Kółka Rolnicze sprzęt
był zakupiony ze składek członków

Kółka Rolniczego, garaże, magazyny itp.
wybudowano w czynach społecznych.
Majątkiem tym zarządzał Prezes, Zarząd
i Rada Nadzorcza, a Zarząd Kółka
Rolniczego nie miał bezpośredniego
wpływu na ich decyzje.
W 1974 r. odbyło się walne zebranie,
po którym na skutek decyzji władz
centralnych Kółko Rolnicze w Górze
Siewierskiej zmuszone było przystąpić
do Spółdzielni Kółek Rolniczych w
Psarach, a cały majątek zebrany
dotychczas został przejęty przez SKR.
Działalność Kółka realizowana była
jedynie przez przedstawicieli
samorządowych, a wśród członków KR
spadało systematycznie
zainteresowanie pracą i działalnością
Kółka. W dodatku w niedługim czasie w
regionie Zagłębia Dąbrowskiego
zwiększyła się gęstość zaludnienia.
Zlikwidowano wiele zakładów pracy,
które zatrudniały razem ponad 30 tys.
osób. Byli to dwu-zawodowcy pracujący
w zakładach pracy i w gospodarstwach
rolnych do 10 ha. Uprawiali oni ziemię,
prowadzili hodowlę bydła i trzody
chlewnej, do czego dokładali część
wynagrodzenia z zakładów pracy. Byli
oni samowystarczalni, z produktów i
przetworów uzyskanych z gospodarstwa
utrzymywali siebie i swoje rodziny.
Karolina Mańka, Henryk Zajkowski.
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Monografia Preczowa
Oddana do rąk Czytelników książka
jest efektem bezinteresownego trudu
wielu osób, które podjęły się próby
zebrania dostępnych materiałów i
uporządkowania informacji zawartych
w przekazach osób starszych. Celem
Społecznego Komitetu było przede
wszystkim zebranie dalszych faktów,
wspomnień, zapisów, a także
archiwalnych zdjęć dotyczących
historii Preczowa.
Członkowie Społecznego Komitetu
uznali, że dokumenty z wcześniejszych
lat są dalekie od doskonałości i nie
zawsze kompletne, zaś wywiady z
ludźmi nigdy nie są wolne od
subiektywnych odczuć i ocen. W czasie
analizy materiałów przedstawionych w
monografii przygotowanej przez
Bolesława Ciepielę, zastosowano
głównie technikę badania dokumentów i
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technikę wywiadu, co spowodowało
określone problemy. Zespól Redakcyjny
wyłoniony ze Społecznego Komitetu
zrobił wszystko co możliwe, aby
zobiektywizować zawarte w monografii
informacje,
Należy zdać sobie sprawę z tego, że
nie wszystkich mieszkańców Preczowa
zawarte w niniejszej książce treści w
pełni usatysfakcjonują. Niektóre osoby
przekazały tak bogate informacje o
swojej rodzinie, że mogłyby one
posłużyć do opracowania sagi
niejednego preczowskiego rodu.
Jednakże błędy techniczne i
konieczność zachowania proporcji
wymusiły rezygnację z części
przekazanych Komitetowi
informacji.Brakujące materiały do
książki zbierano z myślą o mieszkańcach
Preczowa, zarówno tych rdzennych, jak
i tych, którzy osiedlili się w tej pięknej

miejscowości później. To dla nich
Społeczny Komitet chce uratować
szczątkową już czasem pamięć o
ludziach i zdarzeniach. Jeśli teraz lub w
przyszłości sięgną po monografię – „nasz
trud zostanie nagrodzony”. Wierzyć
należy, że pozycja ta przyczyni się do
wzmocnienia tożsamości mieszkańców
Preczowa. Głównym jednak adresatem
„Dziejów Preczowa” są nasi najmłodsi
mieszkańcy – dzieci: wnuki i prawnuki.
Symbolizuje ten największy skarb
grupka sfotografowanych, przypadkowo
zebranych dzieci bawiących się akurat
na placu zabaw. Kiedy to pokolenie
dorośnie, wielu z nas już odejdzie, bo
takie są prawa natury. Pozostaje
nadzieja, że tych młodych ludzi do
zapoznania się z monografią sprowokuje
kiedyś zwykła ciekawość minionych
zdarzeń i ludzi. Lidia Kubień.

Odeszli... Wspomnienie o Jerzym Sobieraju i Adamie Sodo
Do niedawna Zagłębie Dąbrowskie
znane było z dobrze prosperujących
kopalń węgla. Dawały one utrzymanie
wielu rodzinom górniczy, były
miejscem pracy. Wśród osób
nadzorujących pracę górników pod
ziemią były znane i szanowane osoby
dozoru ruchu pracujące na różnych
stanowiskach. Niestety, odchodzą
powoli, a pozostaje pamięć. W ostatnim
czasie z grona znanych i cenionych w
kopalni „Grodziec” odeszli inż. Jerzy
Sobieraj i mgr inż. Adam Sodo.
JERZY SOBIERAJ (1935-2011)
Urodził się 20.10.1935 r. w
Strzyżowicach, był synem Franciszka i
Heleny z d. Szydło. Po ukończeniu
szkoły podstawowej w Strzyżowicach
uczęszczał do Technikum Górniczego w
Dąbrowie Górniczej (miał tytuł technika
górniczego). Następnie studiował w
Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, gdzie uzyskał dyplom
inżyniera górnika.
W 1954 r. podjął pracę w kopalni
„Kazimierz-Juliusz”. W latach 19551957 odbył 3-letnią służbę wojskową.
Następnie pracował w cementowni
„Grodziec”, a od 1958 r. rozpoczął pracę
w kopalni węgla” Grodziec”. Tam w
kopalni pracował aż do przejścia na
emeryturę (1986 r.). Zatrudniony był na
stanowiskach osoby dozoru ruchu:
nadgórnik, sztygar zmianowy,
dyspozytor ruchu, inżynier strzelniczy i
inspektor bhp w randze nadsztygara. W
miejscu zamieszkania należał do
harcerstwa, najpierw do 13 Drużyny
Zuchów. Mając 12 lat (22 sierpnia 1947

r.) został pasowany na harcerza i należał
do ZHP aż do czasu rozwiązania tej
organizacji. Uwielbiał sport, grał w piłkę
nożną. Był zawodnikiem w drużynach:
„Górnik” Wojkowice, „Budowlani”
Grodziec, „Budowlani” Gródków.
Za swoją pracę zawodową został
odznaczony Brązowym, Srebrnym i
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem
Sztandaru Pracy II kl. Pracując w kopalni
„Grodziec”, był członkiem m.in. ZZG,
NOT, SITG. Był członkiem SITG Koło
„Zagłębie” w Będzinie. Został
pochowany na cmentarzu w
Strzyżowicach 15.11.2011 r.
ADAM SODO (1930-2012)
Urodził się 7 września 1930 r. w
Dąbrowie Górniczej, syn Józefa i Józefy
z d. Jamrozy. Po ukończeniu małej
matury w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Kopernika w Będzinie, podjął
naukę w Liceum Energetycznym w
Sosnowcu. Tam w 1950 r. uzyskał
dyplom technika energetyka. Studia
wyższe inżynierskie ukończył na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach na
Wydziale Elektrycznym, otrzymując
dyplom inżyniera elektryfikacji kopalń.
Następnie w latach 1964-1965 studiował
na Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie (filia w Dąbrowie Górniczej)
na Wydziale Górniczym. Uzyskał
dyplom magistra inżyniera górniczego.
W 1954 r. podjął pracę w kopalni
węgla kamiennego „Grodziec”.
Pracował kolejno na stanowiskach:
sztygara zmianowego i oddziałowego
oddziału elektrycznego, następnie w
dozorze ruchu górniczego jako

kierownik robót górniczych i naczelny
inżynier (z-ca dyrektora ds.
technicznych). W latach 1957-1980
pracował w kopalni węgla „Paryż” w
Dąbrowie Górniczej na stanowisku
naczelnego inżyniera. Pracował też w
kopalni „Jowisz” w Wojkowicach w
dziale postępu technicznego. W 1984 r.
przeszedł na emeryturę.
Był działaczem Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa (w
kopalniach „Grodziec”, „Paryż”,
„Jowisz” oraz w Kole „Zagłębie” w
Będzinie). Wynalazca i racjonalizator.
Opracował 80 projektów
racjonalizatorskich i 6 wynalazków.
Pisał artykuły na łamach czasopism
naukowo-technicznych („Wiadomości
Górnicze”).
Mieszkał w Gródkowie, na terenie
Gminy Psary. Był członkiem
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły
Tysiąclatki, doprowadził do
przebudowy dróg w Gródkowie z
funduszu szkód górniczych, uczestnik
różnych spotkań).
Posiadał wiele
odznaczeń,
wyróżnień i dyplomów uznania, w tym
m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Order
Sztandaru Pracy II kl., Złota Odznaka
Zasłużonego dla Woj. katowickiego,
Odznaka Zasłużonego Racjonalizatora;
ma stopień Dyrektora Górniczego,
uhonorowany szpadą górniczą.
Interesował się sportem, filmem,
ogrodnictwem.
Zmarł 25 lipca, został pochowany na
cmentarzu parafialnym w Grodźcu.
B.C.

Z HISTORII GMINY PSARY
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Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Siewierskiej
Z okazji 75 - lecia Koła Gospodyń
Wiejskich w Górze Siewierskiej
przedstawiamy Państwu jego historię
działalności.
Koło Gospodyń Wiejskich w Górze
Siewierskiej powstało w 1937 r. z
inicjatywy czterech społeczniczek :
Ireny Nowickiej, Józefy Barańskiej,
Antoniny Ligęzy i Antoniny Sorn oraz
ówczesnego kierownika szkoły
podstawowej Władysława Dudy.
Założyli oni organizację kultywującą
folklor Góry Siewierskiej. Koło liczyło na
początku 14 członkiń, kierowała nim
Irena Nowicka, która sprawowała tę
funkcję przez 2 lata. W 1939 r.
przewodniczącą KGW została Antonina
Sorn. W tym okresie koło nie posiadało
własnej siedziby, gospodynie spotykały
się w swoich domach.
W czasie okupacji, mimo całkowitego
zakazu działalności społecznej, dzięki
Antoninie Sorn oraz ówczesnemu
naczelnikowi OSP druhowi
Eugeniuszowi Barańskiemu udało się
zabezpieczyć majątek koła i ukryć kilka
najcenniejszych pamiątek. Po wojnie
działalność KGW w Górze Siewierskiej
znacznie się ożywiła. Gospodynie
aktywnie uczestniczyły w pracach
inicjujących elektryfikacje wsi,
adaptacje zabudowań byłego dworu na
szkołę podstawową, owczarni na
wiejską świetlicę, jak również w
założeniu instalacji wodociągowej.
Dodatkowo organizowały kursy
gotowania, pieczenia, szycia i haftu,
szerzyły oświatę rolniczą. Znajdywały
czas na działalność kulturalną:
uczestniczyły w imprezach
artystycznych, należały do Chóru Ziemi
Będzińskiej w Grodźcu kierowanego
przez Władysława Byszewskiego,
popularyzowały folklor ziemi
zagłębiowskiej.
W 1959 r. Koło Gospodyń Wiejskich

w Górze Siewierskiej, zyskało sztandar,
który dumnie prezentowano na
uroczystościach gminnych jak i
kościelnych. Przewodnicząca Antonina
Sorn pełniła swoją funkcję przez 30 lat.
W 1970 r. przekazała ją koleżance Irenie
Zajkowskiej. W 1973 r. ufundowano dla
członkiń nowe regionalne stroje, rok
później koło rozpoczęło działalność
gospodarczą, zakupiono sprzęt
kuchenny, zastawę stołową, które
wypożyczano na uroczystości
okolicznościowe i rodzinne imprezy. W
1978 r. gospodynie stają się
właścicielkami magla i mogą już
rozpocząć świadczenie usług w tym
zakresie. Dochody przeznaczano na
działalność statutową i regulaminową
koła. Gospodynie włączają się ze
swoimi rodzinami do budowy remizoświetlicy, w dalszym ciągu organizują
szkolenia, znajdują czas na wycieczki
krajoznawcze, uczestniczą w
uroczystościach religijnych w kościele
parafialnym w Siemoni. Na uwagę
zasługuje zorganizowanie zespołu
wokalno-muzycznego, który
występował w Polskim Radiu, a także
przed kamerami Telewizji Śląskiej w
Katowicach. Po 20 latach
przewodniczenia KGW w Górze
Siewierskiej kol. Irena Zajkowska
zrezygnowała z funkcji. W 1989 r.
przewodniczącą została Danuta Tolak,
która godnie kontynuowała działalność
swoich poprzedniczek. Podczas jej
kadencji sztandar KGW został
odznaczony zbiorową odznaką „Za
Zasługi dla Kółek Rolniczych”.
„Orderem serca matki wsi” odznaczono
Irenę Zajkowską, Danutę Tolak, Elżbietę
Fijałkowską i Danutę Kotułę. 13
członkiń otrzymało dyplom uznania za
działalność na rzecz polskiej wsi. Dzięki
staraniom przewodniczącej Danuty
Tolak zakupiono dla członkiń nowe

Jedno z archiwalnych zdjęć Koła Gospodyń w Górze Siewierskiej.

spódnice i serdaki, w których chętnie
prezentowały się podczas
okolicznościowych uroczystości. W
lipcu 2004 r. KGW reaktywowało zespół
folklorystyczny, który jest kontynuacją
zespołu z lat 50- tych. Zespół „Górzanki”
liczy 25 członków, w tym 5 mężczyzn,
działa pod kierownictwem kol. Marii
Sikory i Janiny Okularczyk –
akompaniatorki.
Zespół posiada obecnie 3 komplety
nowych strojów (2 galowe na
uroczystości organizacyjne i państwowe
oraz 1 do występów folklorystycznych).
Dzięki wsparciu i pomocy finansowej
władz gminy, wielkiemu
zaangażowaniu członkiń KGW 15 maja
2010 r. otwarto w Górze Siewierskiej
świetlicę wiejską, gdzie odbywają się
zajęcia dla dzieci, nauka gry na
instrumentach dętych, a także próby
Zespołu Śpiewaczego i Zespołu
Instrumentalistów Dętych.
Kierownikiem świetlicy została Maria
Sikora. Zespół Śpiewaczy „Górzanki”
składa się z członkiń KGW i osób
wspierających tę organizację. Działa
pod patronatem OSP w Górze
Siewierskiej. Działalność „Górzanek”
została uhonorowana w 2007 r. Nagrodą
Starosty Będzińskiego za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Do
najważniejszych osiągnięć ZESPOŁU
należy udział w konkursach
śpiewaczych w Ciechocinku, Krynicy i
Polanicy Zdroju, Brennej, Wiśle,
wysokie lokaty w konkursach i
festiwalach śpiewaczych, teatralnych i
kabaretowych, wyróżnienia podczas
odbywających się corocznie
Międzynarodowych Dni
Spółdzielczości oraz Festiwal Pieśni
Maryjnych.
W 2010 r. po ponad 20 latach
sprawowania swojej funkcji Danuta
Tolak wraz z zarządem KGW
powierzyła funkcję przewodniczącej
Marii Sikorze, która pragnie czerpać
wzory z przykładnej pracy nieco
starszych koleżanek i przysparzać
zadowolenia i sukcesów członkom
naszej wiejskiej organizacji. Obecnie
KGW w Górze Siewierskiej liczy 39
członkiń w tym 25 należy do Zespołu
Śpiewaczego „Górzanki”.
Koło nie prowadzi działalności
gospodarczej. Jego działalność skupia
się obecnie na organizowaniu życia
kulturalnego wsi, na pomocy starszym
koleżankom, na angażowaniu się w
życie społeczne i religijne naszego
sołectwa i gminy. Maria Sikora.
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Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla przedsiębiorców
Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Będzinie zaprasza przedsiębiorców oraz
osoby planujące rozpoczęcie
działalności gospodarczej na spotkanie
informacyjno-szkoleniowe, na temat
podstawowych praw i obowiązków
podatkowych związanych z

rozpoczęciem i prowadzeniem
działalności gospodarczej, które
odbędzie się w siedzibie Urzędu
Skarbowego w Będzinie, ul. I Armii
Wojska Polskiego 1, w dniu 10 września
2012 r. o godzinie 10.00(sala nr 72 –
segment C, II piętro).

Na spotkaniu zostaną przedstawione
podstawowe informacje o zasadach
identyfikacji i aktualizacji danych
oraz obowiązkach rejestracyjnych, a
także o formach opodatkowania
działalności gospodarczej i zasadach
rejestracji w podatku VAT.

Można starać się o wyprawkę szkolną
Do 7 września 2012 roku można
składać wnioski o udzielenie pomocy w
formie dofinansowania zakupu
podręczników dla uczniów szkół
prowadzonych przez gminę Psary.
W roku 2012 na terenie gminy Psary
programem są objęci uczniowie
rozpoczynający w roku szkolnym
2012/2013 edukację szkolną: w klasach
I-IV szkoły podstawowej, uczniowie
słabo widzący, niesłyszący, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim oraz uczniowie z
niepełnosprawnościami sprzężonymi w
przypadku, gdy jedną z
niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty,
uczęszczający w roku szkolnym
2012/2013 do szkół podstawowych lub
gimnazjum.
Pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników będzie
przysługiwać:
ź uczniom pochodzącym z rodzin
spełniających kryterium dochodowe, o

którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm.);
ź uczniom pochodzącym z rodzin
niespełniających kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej, w przypadkach
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Liczba uczniów, którym zostanie
udzielona pomoc w tym trybie nie może
przekroczyć na terenie gminie 5%
ogólnej liczby uczniów klas II – IV szkoły
podstawowej.
ź uczniom słabo widzącym,
niesłyszącym, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz
uczniom z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z
niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty,
uczęszczający w roku szkolnym
2012/2013 do szkół podstawowych lub

gimnazjum.
Realizacja zwrotu rodzicom
(prawnym opiekunom, rodzicom
zastępczym) kosztów zakupu
podręczników nastąpi do dnia 15
listopada 2012 r.
źSzczegółowe zasady przyznawania
pomocy reguluje Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników oraz Uchwała
Rady Ministrów w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2012 r. –
„Wyprawka szkolna”– dokumenty
zamieszczone są na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl w zakładce BIP/Akty
prawne/Rządowe programy i projekty.
Szczegółowe informacje na temat
realizacji programu na terenie gminy
można znaleźć na stronie internetowej
gminy Psary www.psary.pl lub
telefonicznie kontaktując się z: Sekretarz
Gminy Mirellą Barańską - Sorn pod
numerem telefonu: 32 267 – 21- 21,
Moniką Kotelon – Garczarczyk pod
numerem telefonu: 32 267 – 21- 21
wew. 923.

Stypendium socjalne
15 września upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego.
Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego są oraz
szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bip.psary.pl w zakładce: Informacje
urzędu/Stypendia/Stypendia socjalne
Informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium udzielają:
źSekretarz Gminy Mirella Barańska - Sorn pod numerem telefonu: 32 267 – 21- 21,
źRomualda Kułach pod numerem telefonu: 32 267 – 21- 21 wew. 923
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cd. ze str. 2
wielofunkcyjnym wyłożona
została nawierzchnia
poliuretanowa. Ku końcowi
dobiegają prace związane z
budową drogi z kostki
brukowej prowadzącej do
kompleksu boisk.
W budynku szkoły
kończone są prace
adaptacyjne, gdzie powstaje
pomieszczenie dla
animatora (opiekuna
obiektu), magazyn sprzętu
sportowego oraz dwie
szatnie dla sportowców.
Konsorcjum firm Etos i Anesti
buduje także boiska w
Gródkowie i Goląszy
Górnej. Wykonany już
został drenaż, a obecnie
pracownicy kończą
wykonywanie podbudowy
boiska. Wkrótce rozpoczną
prace przygotowawcze do
układania bezpiecznej
nawierzchni. Jako ostatnie
wybudowanie zostanie
boisko wielofunkcyjne w

Na Orliku wyłożono już sztuczną trawę.

SMSowy system informowania
mieszkańców Gminy Psary
Jeśli chcesz dostawać od Urzędu Gminy w Psarach
i aktualne informacje dotyczące:

Wyślij SMS
na nr: 4455
o treści:
Psary

bezpłatne

źzagrożeń takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, opady

śniegu i inne anomalia pogodowe
źawarii i braku dostaw wody
źimprez kulturalnych i sportowych
źbezpłatnych badań lekarskich i programów zdrowotnych
Wyślij SMS
na nr: 4455
o treści: Psary
Koszt smsa naliczany jest według stawek
danego operatora.

