Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach gotowy
Przy Szkole Podstawowej w
Strzyżowicach został
wybudowany nowy plac
zabaw w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”.
Koszt urządzeń zabawowych
wraz z montażem to 65 800 zł
z czego 32 900 zł pokrywa
dotacja z budżetu państwa.
Podbudowa oraz bezpieczna
nawierzchnia została
wykonana dzięki wsparciu
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach. Jest to
pierwszy plac zabaw na
terenie gminy o bezpiecznej
nawierzchni poliuretanowej.
P l a c z a b a w m a
powierzchnię 240 m2 i
wyłożona jest na nim
bezpieczna nawierzchnia
chroniąca bawiące się dzieci
przed urazami ciała w razie
upadku. Na placu do
dyspozycji najmłodszych jest podwójna
huśtawka, zestaw zabawowy
„Warownia z tunelem”, podwójny
bujaczek oraz siedmioelementowy

Nowy plac zabaw w Strzyżowicach.

zestaw zabawowy z siatką. Wszystkie
elementy placu zabaw posiadają
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
Poza elementami zabawowymi na placu
zabaw są również ławki, z koszami na

śmieci. Dodatkowo, aby zwiększyć
estetykę tego miejsca na dwóch ścianach
budynku szkoły przylegających do
placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego
namalowana została grafika
przedstawiająca dzieci i młodzież
bawiące się i uprawiające sport.
Celem projektu było stworzenie
sześcioletnim i siedmioletnim uczniom
rozpoczynającym szkołę bezpiecznych
warunków w zakresie nauki,
wychowania i opieki w szkole
porównywalnych z warunkami edukacji
przedszkolnej.
Ogromnym wsparciem w budowie
placu zabaw była pomoc
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach, które
pod wodzą i wiodącym udziałem Piotra
cd. na str. 3

Zestaw zabawowy “Warownia z tunelem”.
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Boisko w Gródkowie prawie gotowe, duże postępy w Goląszy Górnej
i Górze Siewierskiej
Wrzesień i październik są
miesiącami wytężonej pracy na
budowach boisk wielofunkcyjnych w
Goląszy Górnej, Górze Siewierskiej i
Gródkowie. Są to kolejne miejscowości,
w których w ramach unijnego
dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich powstanie nowa
infrastruktura sportowa.
W Goląszy Górnej wykonano drenaż
z odprowadzeniem wód do studni

chłonnych, podbudowę oraz
rozpoczęto wykonywanie
nawierzchni z poliuretanu,
rozprowadzono instalację elektryczną
pod oświetlenie oraz zamocowano
prawie wszystkie słupy ogrodzenia
oraz podstawy pod lampy
oświetleniowe.
W Gródkowie prace są na
najbardziej zaawansowanym
poziomie. Wykonano tutaj drenaż z

Na boisku została wyłożona bezpieczna
nawierzchnia.

odprowadzeniem wód do studni
chłonnych, obrzeża, rozprowadzono
instalację elektryczną, wykonano
nawierzchnię poliuretanową na boisku
wielofunkcyjnym i wymalowano na nim
linie do gry w różne dyscypliny
sportowe. Wkrótce rozpoczną się prace
związane z budową ogrodzenia
obiektu.
W Górze Siewierskiej
zrobiono
niwelację terenu i przystąpiono do
wykonywania drenażu pod boisko
wielofunkcyjne.
Prace na wyżej wymienionych
obiektach powinny skończyć się
zgodnie z umową do 15 października
br. Red.

Na boisku wielofunkcyjnym w Gródkowie została już wykonana nawierzchnia.

Budowa ulicy Belnej w Strzyżowicach zakończona
Budowa gminnego fragmentu ulicy
Belnej w Strzyżowicach została
zakończona, a roboty odebrano 6
września.
W ramach tej inwestycji powstała
około 370 metrowa droga o szerokości
5 metrów wykonana z kostki brukowej.
Inwestycja kosztowała gminę 304
906,13 zł. Prace polegały na
wykonaniu podbudowy jezdni oraz
ułożeniu nawierzchni z kostki
brukowej. Wzdłuż gminnej części tej
ulicy Zakład Gospodarki Komunalnej
wymienił sieć wodociągową przed
przystąpieniem firmy Drogrem
do
robót drogowych.
W naszej gminie dobiegają końca
również zadania inwestycyjne
polegające na umocnieniu nawierzchni
dróg frezem asfaltowym. Nowe
nawierzchnie z frezu asfaltowego
powstały już na sześciu gminnych
drogach na ul. Brzeźnej i Jaworowej w
Preczowie, ulicach Jasnej i Źródlanej w
Sarnowie, Polnej w Psarach i
Wschodniej w Gródkowie. Powstało

ogółem 1327 mb dróg o wartości 149
830,24 zł brutto. Prace odebrano
22.08.2012 r. Do połowy października
10 centymetrowa warstwa frezu
zostanie również wyłożona na ul.

Kwiatowej w Gródkowie oraz drodze
dojazdowej do boiska
wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej.
Red.

Nowo wybudowana ul. Belna w Strzyżowicach.
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cd. ze str. 1
Stelmacha sfinansowało wykonanie
podbudowy i bezpiecznej nawierzchni.
Pomogli także Marcin Buczyński i
Krystian Banach z gminnej brygady
remontowo - budowlanej, którzy
wykonali grafikę na ścianach szkoły.

Uroczyste otwarcie placu zaplanowano
na 28 września 2012 r. o godz. 11.00.
Z inwestycji zadowoleni są również
rodzice. - Co roku w okresie
wakacyjnym w szkole mojej córki
zachodzi wiele pozytywnych zmian. W
te wakacje zostały wyremontowane
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schody na boisko, a co najważniejsze
powstał najładniejszy chyba w całej
gminie plac zabaw, dzięki któremu moje
dziecko będzie miało okazję polepszać
swój rozwój fizyczny. - mówi Barbara
Pęczek mama Izy . Red.

Kontynuacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży
w nowym roku szkolnym
Po wakacyjnej przerwie Gminny
Ośrodek Kultury rusza z nową ofertą
zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych. Oprócz kontynuacji
dotychczasowych zajęć, GOK
wzbogacił swoją ofertę o nowe pozycje.
W nowym roku szkolnym
kontynuowane będą na terenie
placówek oświatowych zajęcia:
plastyczne dla dzieci i młodzieży
obejmujące różne techniki malarstwa i
rysunku oraz nauka tańca
współczesnego. Nowością będą zajęcia
rękodzieła artystycznego oraz
projektowania biżuterii różnymi
technikami. Wszystkie zajęcia odbywać
się będą od 1 października zgodnie z
harmonogramem zakończenia lekcji w
poszczególnych szkołach.
W Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu swoje
próby będzie miał Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny (w każdą środę i piątek
od 16.30) oraz grupa dzieci i młodzieży
uczęszczająca na
zajęcia teatralne
(każdy piątek od godz.15.30). Nauka gry
na instrumentach: pianino i akordeon –
zajęcia odbywać się będą w OK w
Sarnowie i Gródkowie ; nauka gry na
gitarze prowadzona będzie w każdy

wtorek w GOK w
Gródkowie od godz.16.00.
Z e w z g l ę d u n a
indywidualny charakter
l e k c j i w s z y s c y
zainteresowani proszeni są
o kontakt z GOK w
Gródkowie w celu ustalenia
terminu i godziny zajęć.
N o w o ś c i ą
w
proponowanej ofercie będą
zajęcia akrobatyki
Zajęcia taneczne prowadzone w ubiegłym roku.
artystyczno-sportowej dla
dziewcząt, max 15 osobowa
prowadzone są we wszystkich
grupa, zajęcia trwają 60 minut (termin ośrodkach kultury. Istnieje także
spotkania organizacyjnego oraz możliwość zorganizowania zajęcia
rozpoczęcia zajęć zostanie podany na r ę k o d z i e ł a a r t y s t y c z n e g o o r a z
stronie GOK). Trwa również nabór do projektowania biżuterii różnymi
d z i e c i ę c e g o z e s p o ł u w o k a l n o - technikami dla dorosłych. Wszystkich
perkusyjnego „Bongosiki” dla dzieci chętnych zachęcamy do kontaktu z
przedszkolnych (max 15-20 osób). Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Zespół będzie miał swoje próby w OK w Gródkowie pod numerem telefonu (32)
Sarnowie.
267 22 59 lub mailowo
Oferta zajęć dla dorosłych obejmuje gok.psary@gmail.com oraz śledzenia
taniec towarzyski - zajęcia odbywają się strony internetowej www.gok.psary.pl
w GOK w Gródkowie w poniedziałki od Wszystkie zajęcia prowadzone są
godz. 17:30; jogę - zajęcia odbywają się odpłatnie.
Płatność na początku
w GOK w Gródkowie w każdy wtorek miesiąca „z góry” za całość zajęć.
od godz. 17:30; aerobik, fitness – zajęcia ZAPRASZAMY!!! GOK.

Modernizacja budynku OSP w Preczowie
W Preczowie dobiegają końca prace
gminnej brygady remontowej nad
wykonaniem nowej elewacji na
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Tegoroczne prace miały na celu
dokończenie inwestycji zaczętej w roku
ubiegłym, w którym wykonano
termomodernizację z nową elewacją na
części budynku w której znajduje się
sala balowa. W tym roku wykończona
zostanie pozostała część budynku. Prace
polegały na położeniu styropianu i
akrylu, przedłużono dach i
przebudowano schody wejściowe.
Samorząd w tym roku przeznaczył na te
prace 35 000 zł. Strażacy z OSP w
Preczowie cieszą się również z
zamontowanej nowej bramy rolowanej,
która jest podnoszona elektrycznie. Red.
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Szkoły po wakacjach
Jak co roku w okresie wakacyjnym
nasze gminne placówki oświatowe
przeszły remonty, dzięki czemu
uczniowie mogli zacząć nowy rok
szkolny w doskonałych warunkach do
nauki.
W Gimnazjum w Psarach w ciągu
wakacji trwała budowa kompleksu
sportowego Orlik 2012, ale oprócz tego
również wykonano następujące prace
remontowe: wycyklinowano i
pomalowano parkiety w czterech
salach lekcyjnych, zamontowano
ochronne deski i pomalowano lamperię
górnego korytarza, pomalowano
lamperię na klatce schodowej od strony
sali gimnastycznej, pomalowano
lamperię w klasie nr 6, ściany i lamperię
w klasie nr 5, odremontowano
pracownię do zajęć z ceramiki,
pomalowano bramę wejściową.
W budynku Szkoły Podstawowej w
Sarnowie m.in. pomalowano kuchnię
(ściany i lamperię), pomieszczenie
gospodarcze oraz korytarz prowadzący
do pomieszczeń kuchennych, wejście
do sali gimnastycznej, gabinet
nauczyciela w-f, dwie łazienki przy sali
gimnastycznej, lamperie na klatkach
schodowych oraz częściowo na
korytarzu, łazienkę na górnym
korytarzu, gabinet pielęgniarki, ścianę
upamiętniającą patrona szkoły Alfreda

Uczniowie podczas zajęć na świetlicy
w SP w Gródkowie.

Szklarskiego.W związku
z utworzeniem nowej
klasy I, w której uczyć
się będą sześciolatki
zakupiono meble dla
uczniów oraz szafki do
szatni szkolnej. Dla
uczniów sześcioletnich
została przygotowana
sala wyposażona w
zabawki, gry planszowe,
kąciki tematyczne do
z a b a w , s p r z ę t Nowe szafki w budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie
multimedialny z
dla I- klasistów.
dostępem do internetu
(projektor, ekran elektryczny, laptop). W wymieniono poręcze przy schodach
roku szkolnym 2012/2013 obiady dla (wejście główne i od strony boiska),
uczniów szkoły będą przygotowywały zakupiono meble dla kl. I, do której
kucharki pracujące w budynku uczęszczać będą 6-latki.
W Szkole Podstawowej w Dąbiu
Przedszkola im. Kubusia Puchatka w
w
y
remontowano szatnię oraz
Sarnowie, dlatego też doposażono
pracownię
techniczną, pomalowano 2
kuchnie w szkole i przedszkolu
sale
lekcyjne
i oddziału przedszkolnego,
zakupując stół ze stali nierdzewnej,
wyremontowano
mocowania do tablic
sterylizator do jajek, zmywarkę,
p o j e m n i k i t e r m o i z o l a c y j n e d o do piłki koszykowej na boisku
p r z e n o s z e n i a p r z y g o t o w a n y c h szkolnym, naprawiono instalację
posiłków, talerze, kubki, sztućce, elektryczną i piorunochronową oraz
wyremontowano silniki instalacji
drobny sprzęt AGD.
Za budynkiem Szkoły Podstawowej wentylacyjnych sali gimnastycznej.
W czasie wakacji w budynku Szkoły
w Strzyżowicach wchodzącej w skład
P
o
dstawowej w Gródkowie
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
pomalowano:
ściany w sześciu salach
Strzyżowicach jak informujemy na 1
lekcyjnych,
w
czterech
lamperię, ściany
stronie niniejszego numeru powstał plac
w
świetlicy
szkolnej
i
holu
wejściowym,
zabaw dzięki wsparciu samorządu oraz
wyczyszczono
i
pomalowano
parkiet w
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach. jednej sali lekcyjnej, pomalowano
Dodatkowo wymieniono instalację ściany jednego segmentu korytarza
zimnej wody oraz podłączono ciepłą w górnego. Wycyklinowano także i
sanitariatach, pomalowano lamperie na pomalowano parkiety w trzech salach
4 korytarzach, pomalowano klasy lekcyjnych. Wyłożono panelami
pierwsze oraz gabinet pielęgniarki, podłogi w starej części świetlicy
wykonano 2 bezpieczne furtki łączące szkolnej. Gminna ekipa remontowa
teren przedszkola i szkoły, (aby przesunęła w budynku szkoły ściany
umożliwić przejście przedszkolaków ś w i e t l i c y w c e l u z w i ę k s z e n i a
bez konieczności wychodzenia na powierzchni pomieszczenia oraz
parking), zakończono remont schodów położono marmurit. Red.
na boisko oraz części elewacji,

Zachęcaliśmy do osiedlania się w naszej gminie w M1
W jeden ze szczytowych dla hadlu
weekendów pomiędzy 31 sierpnia, a 2
września w Centrum Handlowym M1 w
Czel adzi stał o gmi nne stoi sko
wystawiennicze.
Jak informowaliśmy poprzednio akcja
związana jest z promocją działek
budowlanych na sprzedaż w naszej
gminie. Punkt, który znajdował się
blisko sklepu Real cieszył się w ciągu
tych trzech dni olbrzymim
zainteresowaniem. Odwiedzający
mogli zapoznać się ze szczegółami
oferty inwestycyjnej, terminami

przetargów i wszystkimi
formalnościami, które związane są
z przystąpieniem do nich. Każda
osoba, która była zainteresowana
dostała również foldery
reklamujące naszą gminę. W
najbliższych tygodniach stoiska
wystawiennicze staną jeszcze w
kolejnych centrach handlowych
oraz na wszystkich większych
imprezach kulturalnych i
sportowych organizowanych w
gminie. Red.
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Rozmowa z uczestnikami projektu „Wsparcie przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w powiecie będzińskim”
Gminny Ośrodek Kultury
Gminy
Psary dokonał wyboru osób, które
otrzymają jednorazową dotację na
rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej w ramach realizacji
projektu „Wsparcie przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w powiecie
b ę d z i ń s k i m ” . P r o j e k t
współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013.
Łącznie 27 osób, otrzyma
jednorazową dotację w kwocie do
36 000 zł, a dodatkowo będzie mógł
ubiegać się o skorzystanie z
podstawowego oraz przedłużonego
finansowego wsparcia pomostowego w
wysokości maks. 1317 zł miesięcznie.
Dodatkowo w ramach wsparcia
pomostowego na każdego uczestnika
projektu przypadać będzie 5 godzin
doradztwa indywidualnego. Każdy z
nowych przedsiębiorców zobowiązany
jest do utrzymania działalności
gospodarczej przez okres minimum 12
miesięcy. W związku z rozpoczęciem
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej w ramach Projektu,
zwróciliśmy się do Uczestników z
prośbą o wyrażenie opinii na temat
projektu. Rozmawialiśmy z Anetą Kubik
i Agnieszką Zinek i otrzymaliśmy
następujące odpowiedzi:
Głos Gminy Psary: Jaką działalność
gospodarczą zamierzają Panie otworzyć
w ramach realizacji projektu?
Aneta Kubik: W ramach realizacji
projektu zamierzam otworzyć
działalność edukacyjno-szkoleniową,
która związana będzie z realizacją zajęć
ogólnorozwojowych i językowych na
terenach wiejskich dla małych dzieci w
wieku od 6 miesiąca do 4 lat oraz zajęć
warsztatowych dla
dzieci w wieku
przedszkolnym.
Ponadto planuję
realizację szkoleń
dla pracowników
administracji,
przedsi ębi orst w
oraz organizacji
NGO.
Agnieszka Zinek:
D
o r a d z t w o
Aneta Kubik.
prawne w szerokim

zakresie, obejmujące również
rejestrację i obsługę prawną spółek,
windykację należności oraz
prowadzenie spraw sądowych,
tworzenie i opiniowanie umów.
Działam pod firmą LEX od A do Z
Agnieszka Zinek.
GGP: Jak ocenia Pani swoją decyzję
wzięcia udziału w projekcie?
AZ: Bardzo pozytywnie.
AK: Była to jedna z najlepszych decyzji
związanych z moim życiem
zawodowym.
GGP: Czy wiedza przekazywana w
trakcie szkoleń/doradztwa
indywidualnego okazała się przydatna?
AK: Tak, poszerzyłam swoją wiedzę z
zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej, księgowości, prawa
pracy.
AZ: Otrzymana w trakcie szkoleń
wiedza jest bardzo przydatna, w
szczególności dla osób, które nigdy nie
miały styczności z samodzielnym
prowadzeniem działalności
gospodarczej. Należy podkreślić, że
szkolenia były prowadzone przez tzw.
"praktyków", a osoby te dzieliły się nie
tylko wiedzą wyłącznie teoretyczną, ale
i wyjaśniały problemy od strony
praktycznej, w szczególności w zakresie
podatków oraz prowadzenia
księgowości.
GGP: Jak ocenia Pani sposób i zakres
realizacji usług doradczoszkoleniowych w kontekście zasad
równości szans, niedyskryminacji, walki
z istniejącymi stereotypami oraz
możliwości równego uczestnictwa
kobiet i mężczyzn?
AK: Nie mam zastrzeżeń.
AZ: Przez cały okres trwania projektu
została zachowana równość szans w
każdym aspekcie.
GGP: Jak obecnie oceniają Panie
swoją zdolność i przygotowanie do
praktycznego wykorzystania swojej
wiedzy i umiejętności w zakresie
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej?
AK: Uważam, że posiadam
dostateczną wiedzę i umiejętności w
zakresie prowadzonej działalności.
Pomimo, iż nigdy wcześniej nie
prowadziłam działalności gospodarczej,
jestem dobrych myśli że poradzę sobie
w nowej roli.

Agnieszka Zinek.

AZ: Uważam, że jestem należycie
przygotowana do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, jednakże w
dalszym ciągu zamierzam
współpracować z Kancelarią, gdyż
umożliwia mi to dalszy rozwój oraz
zapewnienie kompleksowej obsługi
potencjalnym klientom.
GGP: Czy wysokość przyznanego
wsparcia jest wystarczająca aby
umożliwić Paniom zakup
podstawowych środków niezbędnych
do rozpoczęcia własnego biznesu?
AK: Wysokość wsparcia umożliwia mi
zakup niezbędnych środków do
rozpoczęcia działalności gospodarczej i
dzięki nim moja nowoutworzona firma
już na samym początku będzie miała
przewagę. Dzięki zakupionemu
doposażeniu będę mogła już od samego
początku planować i realizować
działalność edukacyjno-szkoleniową.
AZ: Wysokość otrzymanego wsparcia
jest wystarczająca, aby umożliwić mi
zakup podstawowych środków
niezbędnych do rozpoczęcia
prowadzenia własnej działalności.
GGP: Czy uważa Pani, że istnieje
potrzeba kontynuowania projektów tego
typu dla osób, które w przyszłości
chciałyby założyć własną działalność
gospodarczą?
AK: Myślę, że warto inwestować w
ludzi i ich pomysły, bo dzięki temu
pozwalamy im się rozwijać i spełniać
zawodowo.
AZ: Oczywiście, dla wielu osób jest to
jedyny sposób, aby zdobyć środki
konieczne na rozpoczęcie działalności.
Otrzymana pomoc umożliwia wejście
na rynek bez utrudnień, jakimi są
zaciągnięte zobowiązania kredytowe.
GGP: Uprzejmie dziękujemy za
podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
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Płać podatki w gminie, w której mieszkasz
Na terenie naszej gminy powstaje
coraz więcej nowych domów i coraz
więcej osób zostaje
mieszkańcami
naszej gminy. Często jednak ich podatki
nie trafiają w miejsce ich faktycznego
zamieszkania.
Większość podatków trafia do
budżetu państwa, jednak część udziału
we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych stanowi dochód
gminy - blisko 40% płaconego przez
Ciebie podatku wróci do naszej gminy,
jeśli zaktualizujesz swój adres
zamieszkania.
Jeśli oczekujesz od naszej gminy,

zadbanego otoczenia, nowych dróg,
chodników, ścieżek rowerowych,
rozwoju szkół i przedszkoli, zachęcamy
do zmiany swojego adresu
zamieszkania (niezależnie od
zameldowania).
Jest to możliwe w następujący
sposób:
– w rocznym zeznaniu podatkowym
PIT wskaż faktyczne miejsce
zamieszkania na terenie gminy Psary
– Twój pracodawca, który co miesiąc
odprowadza w Twoim imieniu zaliczki
na podatek dochodowy, może również

wprowadzić takie zmiany
– wypełnij w dowolnym momencie
formularz ZAP-3 (jest to nowy formularz,
który zastąpił formularz aktualizujący
NIP 3).
Dopełnienie przez Ciebie tych
formalności nic nie kosztuje, a
spowoduje, że będziesz miał swój
udział w rozwoju naszej gminy, a gminę
będzie stać na realizację nowych
inwestycji. Więcej informacji można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Psarach
pod numerem tel. 32 29 44 938.Monika
Pasamonik - Radecka, Referat Finansów
i Podatków, Urząd Gminy w Psarach.

Proceder podrzucania śmieci do koszy na przystankach
autobusowych przybiera zatrważające rozmiary
Przypominamy, że zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
czyli ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz
Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Psary właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do zawarcia umowy na
odbiór odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych. Podrzucanie
śmieci do kosza na przystankach
autobusowych jest niezgodne z
prawem.
Jednak nie wszyscy mieszkańcy
stosują się do przepisów i obowiązków.
Stałym już procederem na terenie naszej
gminy jest wywożenie odpadów
komunalnych na przystanki autobusowe
lub podrzucenie sąsiadowi na
niezabudowaną działkę. Na terenach
oddalonych od zabudowań co miesiąc
powstają nielegalne wysypiska śmieci,
tak jakby miejsca te były już dla
niektórych wyznaczonym punktem
wywozu odpadów.
Drodzy mieszkańcy, zastanówcie się
co robicie?! Podrzucając swoje śmieci

Odpady komunalne na jednym z
przystanków w Gródkowie.

sąsiadowi działacie na jego szkodę!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
to właściciel posesji na której
zlokalizowane jest dzikie wysypisko
śmieci jest zobowiązany do ich
uprzątnięcia.
Przypominamy również, że kosze
znajdujące się na przystankach
autobusowych nie służą do
gromadzenia odpadów komunalnych
pochodzących z gospodarstw
domowych. Niemożliwe staje się
utrzymanie porządku na przystankach
autobusowych, na których są kosze na
śmieci, ponieważ plaga podrzucania
śmieci przybiera ogromne rozmiary.
Cotygodniowe opróżnianie koszy jest
niewystarczające, ponieważ czasem już
po kilku godzinach od ich opróżnienia
są pełne prywatnych śmieci.
Jeśli należysz do grupy osób, która
nielegalnie wyrzuca śmieci to miej na
uwadze, że fakt ten może być zgłoszony
na policję zarówno przez właściciela
działki jak i zarządcę przystanku
autobusowego a w przypadku ustalenia
sprawcy, sprawa może być skierowana
na drogę cywilną.
Natomiast zgodnie z z art. 10 ust. 2 i 2a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), kto
nie wykonuje obowiązków
wynikających z cytowanej ustawy oraz
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Psary –
przyjętego Uchwałą Rady Gminy Psary
Nr XLIII/330/2006 z dnia 27 kwietnia
2006r., podlega karze grzywny.
Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, Gminy prowadzą
ewidencję umów zawartych na odbiór

odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli
wykonywania przez właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z wyżej
cytowanej ustawy.
Jeśli chcesz uniknąć konsekwencji
prawnych wynikających z
n i e w y w i ą z y w a n i a s i ę
z obowiązków spoczywających na
właścicielu nieruchomości – podpisz
umowę na odbiór odpadów
komunalnych z firmą posiadającą
stosowne zezwolenie na świadczenie
przedmiotowych usług. Ustrzeżesz się
problemów, a tym samym będziesz żył
w zgodzie z sąsiadem i bez problemów
prawnych.
Samorząd gminny co roku wydatkuje
spore sumy z budżetu na usuwanie
śmieci z gospodarstw domowych, a
przecież pieniądze te mogłyby zostać
przeznaczone na nowe inwestycje w
gminie, które służyłyby wszystkim
mieszkańcom. Reagujmy zatem kiedy
widzimy, że ktoś na naszych oczach
wyrzuca śmieci komunalne na czyjąś
działkę, lub do kosza na śmieci
znajdującego się na przystanku
autobusowym.
W siedzibie Urzędu Gminy w Psarach,
II piętro, pokój 214 oraz na stronie
internetowej www.psary.pl w zakładce
ochrona środowiska znajduje się wykaz
firm posiadających zezwolenie Wójta
Gminy Psary na świadczenie usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie
Gminy Psary. Dagmara Toczkowska,
Referat Przedsięwzięć Publicznych,
Urząd Gminy w Psarach.
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Słoneczne wakacje za nami
Jak co roku dla wszystkich dzieci z
terenu gminy Psary, które wakacje
spędzały w domu, placówki kulturalnooświatowe przygotowały specjalną
ofertę zajęć artystycznych i
sportowych. Spośród przygotowanych
propozycji, każdy mógł wybrać coś dla
siebie.
Warsztaty plastyczne, gry, zabawy
integracyjne, rozgrywki sportowe to
tylko niektóre z propozycji, które
znalazły się w wakacyjnej ofercie. Na
zainteresowanych czekały również inne
atrakcje jak: letnie, piątkowe pokazy
filmowe, wycieczki do stadniny koni,
warsztaty teatralne, zajęcia wokalno instrumentalne czy turnieje sportowe w
koszykówce, siatkówce, a nawet
badmintonie stanowiły znakomite
dopełnienie bogatej, wakacyjnej oferty.
„Cieszę się, że moja wnuczka mogła
bezpiecznie i ciekawie spędzić ten
wakacyjny czas. Oprócz zajęć
artystycznych dla najmłodszych
odbywały się zajęcia sportowe, czy
pokazy filmowe co znacznie
uatrakcyjniło wakacyjną ofertę.” powiedziała babcia jednej z
uczestniczek.
Zajęcia sportowe, turnieje dla dzieci i
młodzieży z Gminy Psary były
programem dla dzieci pozostających w
domu. Przygotowana propozycja zajęć
gwarantowała aktywny a przede
wszystkim bezpieczny wypoczynek
dzięki m.in. wolontariuszkom Karolinie
Żuk, Kornelii Oleksiak, Klaudii
Borowskiej, Paulinie Gancarz i
wolontariuszom panom Andrzejowi
Olszewskiemu, Jackowi
Grzywnowiczowi nauczycielom
wychowania fizycznego w Gimnazjum
w Psarach, którzy poświęcili swój wolny

Przedstawienie teatru Trip.

czas dzieciom w trakcie wakacji.
Efektem tej formy spędzania czasu była
radość uczestników.
Na zakończenie wakacji
organizatorzy przygotowali uroczyste
podsumowanie. 31 sierpnia 2012 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu
specjalnie dla uczestników wystąpili:
Teatr Trip z Chorzowa, który
zaprezentował bajkę „Tajemnica skarbu
na kurzej nóżce” oraz dzieci z Ośrodka
Kultury w Sarnowie. Dla
najaktywniejszych uczestników, którzy
skorzystali z wakacyjnej oferty
sportowej czekały pamiątkowe
dyplomy, puchary oraz nagrody. Wójt
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń
serdecznie podziękował wszystkim
dzieciom za tak liczny i aktywny udział

w oferowanych zajęciach, instruktorom
oraz wolontariuszom za
zaangażowanie jakie włożyli w
organizacje zajęć. Jednocześnie wyraził
ogromne zadowolenie, że z roku na rok
wakacyjna oferta jest coraz ciekawsza i
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, nie tylko wśród
dzieci, ale także młodzieży. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy zrobili
sobie pamiątkowe zdjęcie oraz
otrzymali słodki poczęstunek.
Organizatorem tegorocznej oferty
wakacyjnej w gminie byli: Gminny
Ośrodek Kultury Gminy Psary, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie
„Sportowa Gmina Psary”, UKS
Gimnazjum. GOK i OPS.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wakacyjnych zajęć.

MIESZKAŃCY O SOBIE
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Kamila Zdenkowska

Kamila Zdenkowska to kolejna wokalna perełka
zamieszkująca nasz gminny świat. Aktualnie uczęszcza do
II LO w Będzinie, do I klasy, a po zajęciach chodzi na
zajęcia wokalne do Młodzieżowego Domu Kultury w
Będzinie. Na chwilę obecną może poszczycić się takimi
sukcesami, jak : I miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Piosenki Polskiej "Mur MuRanDo", I miejsce w
Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Polihymnia" , II
miejsce w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej. Jej pasja jest na tyle ogromna, iż po
rozmowie z nią stwierdzam, że do oddychania nie
potrzebuje powietrza, a wyłącznie muzyki.
Głos Gminy Psary: Od jak dawna śpiewasz? Zdradź
naszym współmieszkańcom jaką barwą (rodzajem głosu)
operujesz.
KZ: Śpiewam już od jak najmłodszych lat. Rodzice śmieją
się ze mnie, że szybciej śpiewałam, niż mówiłam. Moją
ulubioną zabawką nie były lalki czy miśki - wystarczało mi
lustro i dezodorant, który służył za mikrofon. Operuję
barwą mezzzosporanu z bogatymi "dołami" wchodzącymi
w alt.
GGP: Ćwiczysz sama czy uczęszczasz do szkoły
muzycznej? A może ćwiczysz swój warsztat pod okiem
prywatnego korepetytora?
KZ: Uczęszczałam 4 lata do szkoły muzycznej, gdzie
grałam na wiolonczeli. Obecnie chodzę na zajęcia
wokalu do pani Lidli Ściwiarskiej.
GGP: Twój ulubiony gatunek muzyki to...i dlaczego?
KZ: Słucham naprawdę wszystkiego, gdyż uważam że nie
warto zamykać się na tylko jeden rodzaj muzyki. Jednak
najbliższy memu sercu jest rock.
GGP: Czym jest dla Ciebie muzyka?
KZ: Muzyka jest częścią mnie. Gdy zaczynam śpiewać nieważne czy dla 10 osób czy dla całych Psar - wchodzę w
inny świat. To taka moja prywatna bajka.
GGP: Co zamierzasz robić w najbliższej przyszłości?
Planujesz zająć się wyłącznie muzyką czy masz może inne
pasje i zainteresowania?
KZ: W najbliższej przyszłości stawiam wyłącznie na
muzykę. Nie wiem, jak to się wszystko poukłada w moim
życiu ale wiem, że cokolwiek się stanie - będę dalej
śpiewać. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Planuję
też uczęszczać na castingi do znanych programów
muzycznych. Kto wie, może mi się poszczęści?
GGP: Czy Twoim zdaniem polski show-biznes jest w
stanie zaakceptować indywidualność jednostki? Nie boisz
się, że kiedyś w niedalekiej przyszłości, gdy staniesz, na
dużej scenie wchłonie Cię ta machina?
KZ: Mam nadzieje, że polski show-biznes będzie wstanie
zaakceptować zarówno moją, jak i cudzą indywidualność.
Oryginalność w muzyce jest bardzo ważna. Dlatego
uważam, ze na scenie powinno się być sobą bo to oddaje
charakter wykonania danego utworu. A jeżeli jest się sobą to
jest to połowa sukcesu.
GGP: Co uważasz za swój największy sukces?
KZ: Uważam , że te większe osiągnięcia jeszcze przede
mną, ale niezmiernie cieszy mnie fakt, że swoimi
wykonaniami wzruszam innych . Jestem z tego dumna.
GGP: Gdzie w najbliższym czasie można Cię będzie
usłyszeć na żywo?
KZ: W najbliższym czasie nie mam zaplanowanych
żadnych koncertów, ale najczęściej można mnie usłyszeć
na większych imprezach okolicznościowych w gminie.

GGP: Śpiewasz indywidualnie (solo) czy może z zespołem?
KZ: Z tym bywa różnie. Raz śpiewam sama (najczęściej na
konkursach), ale na różnorodnych imprezach gminnych
śpiewam z zespołem.
GGP: Uważasz, że muzyka może zmienić człowieka?
KZ: Jak najbardziej tak. Osobiście wiem, że gdy staje na scenę
jestem zupełnie innym człowiekiem i to jest właśnie super.
GGP: Czy jest coś, co Ci się w sobie samej nie podoba? Czy
jest coś, co chciałabyś w sobie zmienić?
KZ: Na pozór jestem osobą odważną i uśmiechniętą, jednak
czasami brakuje mi pewności siebie. Rzadko też lubię mówić o
sobie, ale będę nad tym pracować.
GGP: Dziękuję za rozmowę i życzę mnóstwa sukcesów.
Rozmawiała Angelika Pierzchała.

Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają na koncert

„Złota Trąbka”
29 września godz. 17:00
Świetlica Wiejska w Brzękowicach
W programie:

występ Mistrza Grzegorza Szczyrby we wspólnym
koncercie z uczniem Filipem Żółtowskim, laureatem
ogólnopolskich konkursów instrumentów dętych przy
akompaniamencie Jakuba Gwardeckiego,

prezentacja muzyki klasycznej, popularnej oraz
rozrywkowej.

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.

Nr 10/ IX /2012/2013

Najważniejsze – bezpieczeństwo
O tym, że bezpieczeństwo jest
priorytetem w naszej szkole
przekonaliśmy się już w dniu
rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2012/2013.
Na uroczystość inauguracji roku
szkolnego przybyli funkcjonariusze
Komendy Powiatowej z Będzina, którzy
przypomnieli rozkojarzonej jeszcze
nieco po wakacjach braci szkolnej, jak
bezpiecznie pokonywać drogę ze szkoły
i do szkoły. Na kolejną wizytę stróżów
prawa nie czekaliśmy długo. 7 września
przedstawiciele powiatowej drogówki
wraz z uczniami klas licealnych o profilu
policyjnym odwiedzili nas ponownie.
Tym razem była to wizyta znacznie
dłuższa. Najpierw odbyło się spotkanie
z przedszkolakami, potem uczniami klas
I-III, a następnie z uczniami klas
najstarszych. Policjanci przypomnieli
podstawowe zasady bezpieczeństwa
i zachowania ostrożności w różnych
sytuacjach, nie tylko na drodze, ale
również w szkole. Pod czujnym okiem
policjantów uczniowie wykonywali
ćwiczenia praktyczne. Mieli również
możliwość zadawania policjantom
pytań, na które uzyskiwali wyczerpujące
odpowiedzi. Spotkanie było bardzo

Spotkanie z policjantem w SP w Dąbiu

pouczające, a uczniowie słuchali
z zainteresowaniem.
Aby znajomość przepisów o ruchu
drogowym sprawdzić praktycznie,
najmłodsi uczniowie, szczególnie
pierwszoklasiści, ćwiczyli
z wychowawcami przechodzenie na
pasach przez jezdnię. Dzieci
improwizowały scenki wyrabiające

nawyki bezpiecznego zachowania,
wcielając się w rolę pasażerów,
pieszych i rowerzystów.
Teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości,
jak bezpiecznie poruszać się w drodze
do szkoły i do domu.
Aleksandra Smuga i Paulina Mróz
SP w Dąbiu

składający się z dopasowanej bluzy
wykonanej z mocnej tkaniny,
z rękawicy z przedłużonym mankietem
na dłoń uzbrojonej ręki, maski
z kołnierzem chroniącym szyję, a także
kamizelki elektrycznej wyznaczającej
pole trafienia.
Ja szermierkę trenuję od trzech lat.
Uczę się fechtunku w klubie TMS
Sosnowiec, w którym trenują nawet
medalistki mistrzostw świata. Podczas
wakacji postanowiłem doskonalić
swoje umiejętności we władaniu białą
bronią na obozie szermierczym
w Dźwirzynie nad Bałtykiem.
Codziennie odbywały się tam dwa
treningi. Zazwyczaj była to zwykła
rozgrzewka, a więc trochę biegania
i rozciąganie, a potem walki i mini
turnieje. Sportowe zajęcia na obozie
nie ograniczały się wyłącznie do
szermierki. Mogliśmy też popróbować

swoich sił w grze w piłkę nożną lub
siatkową, a słoneczna pogoda sprzyjała
morskim kąpielom i plażowaniu oraz
spacerom. Letni obóz szermierczy
w Dźwirzynie był dla mnie świetnym
połączeniem wakacyjnego
odpoczynku z budowaniem własnej
sprawności sportowej.
Bardzo zachęcam do dołączenia
do naszej szermierczej rodziny, by
móc spędzać wolny czas w sposób
miły i aktywny. Wystarczy interesować
się sportem, mieć ukończone dziesięć
lat i oczywiście zapisać się do klubu.
Być może okaże się, że złoty medal
olimpijski w szermierce zdobędzie
kiedyś mieszkaniec naszej gminy.

Wakacje … z szablą
Atrakcyjne wakacje to marzenie
każdego ucznia. Chętnie wyjeżdżamy
na kolonie i obozy, by w gronie
rówieśników
przeżyć niezwykłą
przygodę. Moja propozycja na
niezapomniane wakacje to wyjazd na
zgrupowanie szermierzy.
Szermierka jest mało popularnym
wśród młodzieży, ale ciekawym
sportem walki. Uprawiana jest w trzech
konkurencjach: szabla, szpada i floret.
Ja ćwiczę szermierkę, dawniej zwana
fechtunkiem,
rozwija ogólną
sprawność ruchową, kształtuje
w zawodnikach przydatne w życiu
cechy, takie jak panowanie nad sobą,
refleks, szybkość decyzji,
spostrzegawczość, szacunek do
przeciwnika. Wbrew powszechnej
opinii, nie jest ona sportem
niebezpiecznym, ponieważ każdy
zawodnik ma strój ochronny,

Jonasz Kaliński, SP w Dąbiu
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Spotkania z fizyką
W słoneczny wrześniowy poranek
spotkaliśmy się by rozpocząć nowy rok
szkolny 2012/2013. Pełni zapału do
nauki pragniemy nadal zdobywać
wiedzę, szczególnie gdy możemy to
robić w niezwykły sposób, tak, jak w
poprzednich latach szkolnych na
zajęciach w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Przeżyliśmy tam niezapomniane chwile
podczas spotkania z „Przyrodą – matką
wynalazków” i „Wściekłym azotem”.
Uczniowie klas 0 - III uczestniczyli
w prezentacji pod tytułem „ Przyrodamatką wynalazków”. Mieliśmy
możliwość przekonać się , że większość
wynalazków poczynionych przez
człowieka to tylko kopia tego, co już
wcześniej „wymyśliła” natura np. buty
do biegania były wzorowane na
budowie łap geparda, a rzepy do ubrań
powstały na wzór kulek
przyczepiających się zwierzętom do
sierści.
Klasy starsze poznały możliwości
„wściekłego” azotu poprzez serię
niecodziennych eksperymentów.
Widzieliśmy jak baloniki zajmujące
objętość dużego kosza zmieściły się
w niewielkiej menzurce (bo
wypełniające je powietrze skropliło się
pod wpływem ciekłego azotu).
Przeżyliśmy spotkanie z kłębowiskiem
syczących i wijących się węży (tak

naprawdę były to podłużne baloniki
wypuszczone z ciekłego azotu).
Obserwowaliśmy latające butelki
i świecące na niebiesko jajka.
Dowiedzieliśmy się też, dlaczego
Eskimosi nie mogą chodzić
w trampkach.
Ale najbardziej podobały nam się
dżiny wyskakujące z naczyń,
a szczególnie Dżin Mama oraz Rękaw

Dżina Taty. Rękaw Dżina Taty
wzięliśmy ze sobą do szkoły na
pamiątkę fascynującego, a zarazem
zabawnego spotkania z fizyką.
Wyjazdy do Instytutu Fizyki to
w naszej szkole tradycja, którą
zamierzamy kontynuować w tym roku
szkolnym.
SP w Gródkowie

W życiu trzeba pasję mieć ...

Nazywam się Krzysztof Pawik
i jestem uczniem klasy IV B Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach.
W życiu trzeba mieć pasję…., więc
opowiem o swoich zainteresowaniach.
Kocham malarstwo i fotografię. Od
najmłodszych lat lubiłem malować.
Moje prace brały udział w wielu
wystawach i konkursach. Do ostatnich

moich sukcesów plastycznych należą
między innymi: I miejsce w II
Ogólnopolskim Konkursie „Siedem
grzechów głównych” w 2010 r.; II
miejsce w VIII Gminnym Konkursie
Plastycznym „Wielkanocne tradycje
i obyczaje” w 2011 r.; II miejsce
w Konkursie Plastycznym „Martwa
natura – barwy jesieni” Rybnik 2010 r.;
wyróżnienie w III Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Anioł XXI
wieku” w 2011 r.; wyróżnienie w III
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Literacko-Plastycznego „Znaszli ten
kraj” w dziedzinie fotografii w 2011
roku.
Równie wcześnie, bo już
w przedszkolu zaczęła się moja
przygoda z muzyką. Występowałem
wtedy w czasie różnych uroczystości –
nie tylko grałem role w scenkach
teatralnych, ale też śpiewałem. W
przedszkolu odnosiłem pierwsze
sukcesy wokalne, m. in.: zająłem
I miejsce w kategorii duety w X
Gminnym Festiwalu Piosenki
Ekologicznej w 2009 r. i III miejsce w V
Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w
2007 r. Już wtedy uczęszczałem na kurs
tańca towarzyskiego prowadzonego
przez Centrum Edukacji Atut.
Wielokrotnie występowałem wraz ze
scholą dziecięcą na Festiwalach Kolęd

i Pastorałek oraz na Festiwalach Pieśni
Maryjnych organizowanych w Kościele
N.M.P. Królowej Świata
w Strzyżowicach. Śpiewam ponadto
w zespole wokalnym Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach. Tu także
wspólnie odnosimy sukcesy. Ostatnim
moim wokalnym osiągnięciem jest II
miejsce w XIII Gminnym Festiwalu
Piosenki Ekologicznej Bobrowniki 2012
w kategorii 10-13 lat.
Kilka lat temu zaczęła się moja
wielka przygoda z muzyką
instrumentalną. Pierwszą gitarę
dostałem od dziadka. Dziś jestem
uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Będzinie. Gra na gitarze pobudza
moją wyobraźnię, wykształca takie
cechy jak cierpliwość, sumienność oraz
konsekwentne dążenie do celu.
Wymaga jednak ode mnie dużej
samodyscypliny.
Kim będę w przyszłości? Czy pójdę
w ślady Zdzisława Beksińskiego –
wybitnego malarza i fotografa, czy może
Carlosa Santany – genialnego gitarzysty?
Tego nie wiem, ale każdy przecież może
malować dla siebie lub grać dla
przyjaciół.
Krzysztof Pawik, SP Strzyżowice
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Witaj szkoło!
Radośni, opaleni, wypoczęci
i pełni zapału stajemy naprzeciw
nowym obowiązkom. Wspólnie
z kolegami wspominamy przygody
znad morza, gór, jezior, lasów.
Wakacyjne pamiętniki zajęły
szczególne miejsce na półkach
z książkami. Nie raz w ciągu
najbliższych miesięcy będziemy do
nich zaglądać
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Z radością powitaliśmy młodszych
kolegów - pierwszoklasistów, w tym
liczną grupę sześciolatków. Jeszcze
są zagubieni, trochę niepewni ale
jakże dumni
z faktu, że są już
uczniami. Szósto- i piątoklasiści
z powagą przejęli obowiązki
gospodarzy. To oni przez najbliższy
rok będą pełnić odpowiedzialne
funkcje w Samorządzie Uczniowskim,
będą organizować życie szkolne.
Przed nami czas wytężonej pracy.
Wszystkim uczniom, tym młodszym
i starszym oraz nauczycielom
życzymy sukcesów i wytrwałości.

6 - latki z wychowawczynią Panią A. Regulską

Redakcja
SP Sarnów

Zaproszeni goście

Czas wracać do szkoły!
Dnia 03.09.2012 r. odbyło się
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, bo
w całej Polsce dzieci pożegnały w tym
dniu wakacje i wróciły do szkoły, gdyby
nie obecność gości – przedstawicieli
Policji. W uroczystości wzięli udział
nauczyciele i uczniowie naszej szkoły,
Wójt Gminy Psary pan Tomasz Sadłoń
oraz podinspektor Włodzimierz Mogiła
i komisarz Tomasz Ciepał z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Goście wraz ze zgromadzonymi na sali
uczniami, rodzicami i nauczycielami
mogli obejrzeć przygotowany przez
uczniów piękny program artystyczny,
w którym wspominaliśmy minione
wakacje, czas odpoczynku i relaksu.
Nadszedł jednak czas, aby rozpocząć
nowy etap nauki i powrócić do
codziennych obowiązków. Wszyscy
zebrani goście powitali w murach
szkoły wszystkich uczniów,
a w szczególności pierwszoklasistów.
Nowi uczniowie na pewno byli ciekawi
jak będzie wyglądał ich pierwszy dzień
w szkole, ale chyba czuli też niepokój
z powodu nowego otoczenia, nowych

zasad i nowych wychowawców.
Pierwszoklasiści mieli też okazję
posłuchać wypowiedzi panów
policjantów, którzy na krótkim
spotkaniu opowiadali im przede
wszystkim o bezpieczeństwie w szkole
i poza nią.
Po przydzieleniu sal i opiekunów,
każda klasa udała się na spotkanie ze
swoim wychowawcą. Mogliśmy

wreszcie zobaczyć się z naszymi
przyjaciółmi po długiej przerwie.
Chociaż żal, że już po wakacjach to
cieszymy się na myśl o atrakcjach, które
czekają nas w ciągu roku...może jakaś
wycieczka ?
Aleksandra Jarecka, SP Strzyżowice

Spotkanie z policjantem w SP w Strzyżowicach
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Hrvatsko sunce i plavo fanta
W dnach 10-21 lipca uczniowie
naszego gimnazjum wraz
z nauczycielami wybrali się na wakacje
do nadmorskiej i słonecznej
miejscowości Neum w Bośni
i Hercegowinie. Po długiej podróży
i zakwaterowaniu we wspaniałym
hotelu udaliśmy się na plażę.
Początkowo trudno było się nam do
niej przyzwyczaić, ponieważ plaża ta
różniła się od plaż bałtyckich - piasek
zastępowały nam mniej wygodne
kamienie, a woda była bardzo słona
i krystalicznie czysta. Wieczorami
udawaliśmy się na długie spacery
nadmorską promenadą, gdzie
znajdowało się wiele różnych stoisk
i miejsc do zabawy. Wielką atrakcją dla
wszystkich była niebieska fanta, której
niestety nie można kupić w Polsce.
Oprócz opalania się i pływania czas na
plaży spędzaliśmy również na
objadaniu się pysznymi lodami
i naleśnikami, które już zawsze będą
kojarzyć się nam z tym pięknym
miejscem.
Odwiedziliśmy kilka
najpiękniejszych miejsc w Chorwacji
oraz Bośni: Split, Makarską, Dubrovnik,
Medjugorie, Mostar oraz Park
Narodowy Jeziora Plitvickie. Naszym

Uczestnicy wakacyjnego wypoczynku w Mostarze, na tle słynnego białego mostu nad Neretwą

zdaniem najpiękniejszym miejscem
odwiedzonym przez nas były Jeziora
Plitvickie, które urzekają nas swoim
naturalnym pięknem. Zwiedzanie
całego parku zajęło nam cały dzień,
jednak mimo zmęczenia wszyscy
byliśmy bardzo zadowoleni. We
wspaniałych nastrojach, choć troszkę
zasmuceni wróciliśmy do Polski. Te

wakacje były bardzo udane, wszyscy
będziemy tęsknić za miejscami
i ludźmi, których tam poznaliśmy
i z chęcią wrócilibyśmy tam za rok.
Paulina Kozioł i Paulina Kamińska
Gimnazjum w Psarach

Nowy rok szkolny w gimnazjum
W poniedziałek 3 września nowy
rok szkolny rozpoczęli gimnazjaliści,
rodzice i nauczyciele Gimnazjum im.
marszałka J.Piłsudskiego w Psarach.
Wszystkich zebranych powitała
przewodnicząca Rady Samorządu
Uczniowskiego, która poprosiła
zgromadzonych w sali gimnastycznej
o powstanie i przyjęcie postawy
zasadniczej, gdyż każdej podniosłej
uroczystości w gimnazjum towarzyszy
obecność sztandaru szkoły. Po
odśpiewaniu hymnu państwowego
i wyprowadzeniu sztandaru głos
zabrała pani dyrektor Ewa Wawrzak,
która odczytała listy Śląskiego Kuratora
Oświaty Stanisława Fabera i Wójta

I
N
F
O

Gminy Psary Pana Tomasza Sadłonia
z okazji inauguracji roku szkolnego
2012/2013. Szczególnie ucieszyła
zebranych informacja o planowanym
wkrótce oddaniu do użytku kompleksu
boisk sportowych „Orlik”, który
wzbogaci bazę sportową naszej szkoły
oraz umożliwi młodzieży rozwijanie
sportowych talentów w czasie wolnym
od nauki w nowoczesnych warunkach,
bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.
Kolejnym ważnym momentem był
przydział pierwszoklasistów do klas.
Każdy z niecierpliwością oczekiwał
wyczytania swojego nazwiska przez
wychowawcę. Czy spełnią się ich
oczekiwania i życzenia, pokaże

Głos Szkolny jest dodatkiem do Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:

Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

spędzony w gimnazjum czas. Nowi
uczniowie zostali od razu poddani
obrzędowi otrzęsin. Odważnie przeszli
przygotowane przez Samorząd
Uczniowski niespodzianki. Następnie
pani dyrektor pasowała swoim wielkim
piórem każdego z nich na
pełnoprawnego ucznia, a starsi koledzy
wręczyli pamiątkowe plakietki.
Inaugurację roku szkolnego zakończyły
spotkania z wychowawcami w klasach,
gdzie rozmowom o wakacyjnych
przygodach nie było końca.
KK, Gimnazjum w Psarach

Formatowanie i skład gazetki:

Patrycja Frydrych

Aleksandra Krawczyk

Wiktoria Jędrusik

Anna Nawrot

Bartosz Białas

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Przetargi na działki budowlane w Górze Siewierskiej
Wójt Gminy Psary
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary
Przetargi będą zorganizowane i przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
Przedmiotem przetargu są nieruchomości:
L.p.

Nr ewiden. działki,
karta mapy,
Nr księgi
wieczystej

Pow.
działki
( w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza
(w zł) netto

Wadium
(w zł )

Postąpienie nie
mniej niż 1%
ceny
wywoławczej

Godzina
przetargu

1

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

1592

Góra
Siewierska

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe
wbudowane
(symbol planu MN-2)

162.000,00

16.200,00

1.620,00

14:00

2

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

1592

Góra
Siewierska

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe
wbudowane

162.000,00

16.200,00

1.620,00

14:30

W/w nieruchomości są nieuzbrojone. Uzbrojenie działek w wodę i energię elektryczną nastąpi na koszt gminy.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nimi. 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.
Przetargi odbędą się w dniu 09.10.2012 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie 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 04.10.2012 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. 04.10.2012r.
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: od w o ł a n i a p r z e t a r g u ,
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 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.
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.267-21-21 – wewn. 36.

WÓJT GMINY PSARY
ogłasza III 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 jest nieruchomość :
L.p

Nr ewiden.
działki,
karta mapy,
Nr księgi
wieczystej

Pow.
działki
(w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza
(w zł) netto

Wysokość
wadium
(w zł)

Postąpienie nie
mniej niż 1%
ceny
wywoławczej

Godzina
przetargu

1

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

1894

Góra Siewierska
ul. Kościuszki

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe
wbudowane (symbol
planu MN-1)

182.203,00

18.300,00

1.830,00

15:00
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Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest uzbrojona w wodę i energię elektryczną, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak
również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Poprzednie przetargi na w/w nieruchomość
zakończone wynikiem negatywnym były przeprowadzone: I przetarg – 23.04.2012r., II przetarg – 17.07.2012r.. 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 08.10.2012 r. o godzinie podanej w tabeli powyżej w Urzędzie 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.
800 – 1630 , wtorek- czwartek w godz.800 – 1500 , piątek w godz. 800 - 1345 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 03.10.2012 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. 03.10.2012r. 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 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. 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.

WÓJT GMINY PSARY
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary
Przetargi będą przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.z 2004 r. Nr.207, poz.2108 z późn. zm. /
Przedmiotem przetargu są nieruchomości :
L.p

Nr ewiden.
działki, karta
mapy, Nr księgi
wieczystej

Pow.
dzia-łki
( w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
nieruchomości
(w zł netto

Wysokość
wadium
(w zł)

Postąpienie
nie mniej niż
1% ceny
wywoławczej

Godzina
przetargu

1

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

740

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

75.300,00 zł

7.530,00

760,00 zł

9:00

2

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

728

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

74.100,00 zł

7.410,00

750,00 zł

9:30

3

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

727

Góra Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe
wbudowane w budynek

74.000,00 zł

7.400,00

740,00 zł

10:00

4

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

727

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

74.000,00

7.400,00

740,00 zł

10:30

5

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

727

Góra Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe
wbudowane w budynek

74.000,00

7.400,00

740,00

11:00
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481/13, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

727

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

74.000,00

7.400,00

740,00 zł

11:30

7

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

724

Góra Siewierska
ul .Miedziana

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

73.700,00

7.370,00

740,00 zł

12:00

8

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

833

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

84.800,00

8.480,00

850,00 zł

12:30

9

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

833

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

84.800,00

8.480,00

850,00 zł

13:00

10

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

833

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

84.800,00

8.480,00

850,00 zł

13:30

11

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

833

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

80.550,00

8.055,00

810,00 zł

14:00

12

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

833

Góra Siewierska
ul. Miedziana

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

83.100,00

8.310,00

840,00 zł

14:30

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są uzbrojone w wodę i energię elektryczną, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak
również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w
nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 16.07.2012r. 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. Przetargi odbędą się w dniu 08.10.2012 r. w godzinach
podanych w tabeli powyżej w Urzędzie 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. 800 – 1630 , wtorek- czwartek w godz.800 – 1500 ,
piątek w godz. 800 - 1345 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 03.10.2012 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. 03.10.2012r. 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 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. 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.267-21-21 – wewn. 36.
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Rozgrywki A i B klasy
Nasze gminne zespoły A i B klasowe
rywalizują o jak największą ilość
punktów w rundzie jesiennej.
A KLASA
W czwartej kolejce Orzeł Dąbie
grając z Tęczą Błędów (Dąbrowa
Górnicza) przerwał mecz po I połowie
przy stanie 3-0 ze względu na
stronniczość sędziego. Klub Sportowy
Błękitni Sarnów przegrał z Cyklonem
Rogoźnik 3 -1. Błyskawica Preczów
przerwała mecz z Pionierem Ujejsce
(Dąbrowa Górnicza) po I połowie przy
stanie 3-1 ze względu na
zdekompletowanie drużyny wynikające
z kontuzji zawodników. Jedność
Strzyżowice wygrała z Ostoją
Żelisławice 3-0.
W piątej kolejce Błyskawica Preczów
poniosła klęskę w meczu z Cyklonem
Rogoźnik 1-5. Nie był to również
szczęśliwy dzień dla Orła Dąbie, który

przegrał 0-5 z Milenium Wojkowice.
Klub Sportowy Błękitni Sarnów
zremisował w gminnych derbach z
Jednością Strzyżowice 0-0.
W szóstej kolejce Cyklon Rogoźnik
wygrał z Jednością Strzyżowice 2-0. 8
września okazał się również pechowy
dla Błękitnych Sarnów, którzy przegrali
4-0 z Tęczą Błędów (Dąbrowa
Górnicza). Orzeł Dąbie w tej kolejce
cieszył się swoim zwycięstwem z MCKS
Czeladź 1-2. Błyskawica Preczów
zremisowała ze Źródłem Kromołów
(Zawiercie) 3:3.
W siódmej kolejce Błyskawica
Preczów przegrała ze Skalniakiem
Kroczyce 4 - 1. Orzeł Dąbie odniósł
kolejne zwycięstwo w nowej rundzie
wygrywając 3 - 2 z MKS Sławków.
Błękitni Sarnów przegrali 0 - 1 z
Milenium Wojkowice.
Drużyna
Jedności Strzyżowice poniosła dotkliwą

przegraną 0-8 z Tęczą Błędów
(Dąbrowa Górnicza).
B KLASA
W trzeciej kolejce Klub Sportowy
Góra Siewierska przegrał 0 -2 z Zaporą
Przeczyce. Iskra Psary również musiała
oddać zwycięstwo Przemszy
Okradzionów (Dąbrowa Górnicza)
kończąc mecz z wynikiem 2 -1.
W czwartej kolejce Iskra Psary
przegrała 0-4 z CKS Czeladź. Klub
Sportowy Góra Siewierska zremisował z
KS Giebło.
W piątej kolejce Klub Sportowy Góra
Siewierska rozgromił przeciwnika
Olimpię Włodowice 8 - 0. Iskra Psary
zremisowała z Płomieniem
Niegowonice 0 -0 .
Jak zawsze zapraszamy do
kibicowania naszym drużynom
podczas zmagań w rundzie jesiennej.
Red.

Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Psary
1 września na boisku Klubu
Sportowego Sarnów odbył się coroczny
Turniej Oldbojów o Puchar Wójta
Gminy Psary.
Walczyły między sobą drużyny:
Klubu Sportowego Sarnów, Iskry Psary
wspartej zawodnikami Orła Dąbie,
Klubu Sportowego Góra Siewierska
oraz LKS-u Jedność Strzyżowice.
Gracze stoczyli bardzo zacięte
pojedynki mimo tego, że wielu z nich
nie jest już czynnymi zawodnikami
swoich drużyn.
Puchar i nagroda za pierwsze miejsce
z rąk Mirosława Rabsztyna Zastępcy
Wójta Gminy Psary trafiły do
gospodarzy imprezy czyli do Klubu
Piłkarskiego Błękitni Sarnów drugie
zajął Klub Piłkarski Góra Siewierska
trzecie LKS Iskra Psary, czwarte LKS
Jedność Strzyżowice. Red.

Pamiątkowe zdjęcie reprezentantów drużyn Oldbojów z Zastępcą Wójta.

Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary W programie:
serdecznie zapraszają na
?
zbiórka pod remizą OSP w Brzękowicach,
?
konkurs puszczania latawców
Turniej Latawców
i miniszybowców,
i Miniszybowców
?
gry i zabawy,
?
wiele innych atrakcji.

29 września godz. 14:00
Świetlica Wiejska w Brzękowicach
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Wsparcie finansowe wydania monografii Preczowa
Dobiegły końca prace redakcyjne i
korektorskie książki o Preczowie.
Publikacja ta będzie miała tytuł:
„Preczów dawniej i dziś. Historia
miejscowości.”
Przystąpiono do redagowania książki
z początkiem 2006 r. Autor zebrał
możliwie dostępny materiał
dokumentacyjny (z wywiadów
przeprowadzonych z najstarszymi
ludźmi, z dostępnych opracowań
źródłowych, z kronik będących w
posiadaniu preczowskich organizacji i
in.). całość tego opracowania wraz z
mapami i ilustracjami przedstawiono
Społecznemu Komitetowi Wydania
Monografii Preczowa. Komitet
powołany został na spotkaniu
mieszkańców Preczowa.
Przygotowany wstępnie materiał
stanowiący monografię Preczowa zyskał
recenzję napisaną przez prof. dr. hab.
Mirosława Ponczka i rekomendację
książki wydaną przez Śląskie Centrum
Dziedzictwa Kulturowego w
Katowicach z podpisem dyrektora tej
placówki dr. inż. arch. J. Owczarka.
W międzyczasie, kiedy Społeczny
Komitet przeglądał przygotowaną
wstępnie monografię Preczowa i
przekazywał autorowi swoje uwagi,

propozycje oraz materiały
uzupełniające, zaczęto czynić starania
nad gromadzeniem środków
finansowych niezbędnych do wydania
książki. Przygotowano i rozesłano tzw.
„boby subskrypcyjne” umożliwiające
nabycie książki w cenie promocyjnej a
także wysłano wiele pism (ofert) o
wsparcie finansowe potrzebne na
wydanie książki. Społeczny Komitet
wystąpił ze wspomnianą ofertą do
Urzędu Gminy w Psarach oraz
Przewodniczącego Rady Gminy, także
do Starostwa Powiatowego w Będzinie,
banków, indywidualnych właścicieli
przedsiębiorstw i firm z terenu Gminy
Psary, w tym znajdujących się na terenie
Preczowa.
Należy zaznaczyć, że przygotowana
do druku książka ma ok. 220 stron.
Jeśli uda się zgromadzić do końca
października 2012 r. potrzebną kwotę
pieniężną na wydanie książki, to
publikacja ta w ustalonym nakładzie (co
najmniej 300-400 egz.) może być
wydana jeszcze w br. Na pewno warto
zatroszczyć się, by pozyskać środki
pieniężne w ramach darowizny i za
zamieszczenie reklamy w tej kolejnej –
bo już szóstej – monografii
miejscowości wchodzących w skład

Gminy Psary.
W sprawie reklam, przekazywania
środków na wydanie monografii należy
kontaktować się z przewodniczącą
Społecznego Komitetu Wydania
Monografii Preczowa – mgr Lidią
Kubień (tel.: 32 2672107, kom. 507494-455). Ustalono, że każdy darczyńca
(sponsor) otrzyma co najmniej jeden
egzemplarz książki w twardej oprawie.
Na ostatnich stronach książki będzie
wykaz sponsorów i reklamy firm oraz
przedsiębiorstw wspierających wydanie
książki. B.C.

Nowa publikacja o zagłębiowskich kopalniach węgla
Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddział Będziński wraz ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i
Techników Górnictwa Koło „Zagłębie”
w Będzinie wydało nową książkę o
zlikwidowanych w latach 1993-2001
zagłębiowskich kopalniach węgla.

Publikacja ta nosi tytuł: „Zarys
wiadomości o zlikwidowanych
zagłębiowskich kopalniach węgla”.
W książce opisano w czterech
rozdziałach historię kopalń, które
przeszły już do historii. W rozdziale
pierwszym podano rys historyczny
pierwszych zagłębiowskich kopalń
węgla (w tym kopalni „Hoym” na
pograniczu Psar i Strzyżowic) wraz z
rozwojem górnictwa węglowego na
terenie Zagłębia Dąbrowskiego. W
rozdziale drugim podano podstawowe
wiadomości o zlikwidowanych
kopalniach: „Grodziec”, „Jowisz”,
„Niwka-Modrzejów”, „Paryż”,
„Porąbka-Klimontów”, „Saturn”,
„Sosnowiec”. W kolejnym trzecim
rozdziale opisano sposoby
pompowania wody ze zlikwidowanych
kopalń węgla, a w rozdziale czwartym
zamieszczono wybrane fragmenty
artykułów prasowych, ukazujących się
w czasie likwidacji kopalń.
W omawianej książce podano też rys
historyczny jedynej czynnej w Zagłębiu
Dąbrowskim kopalni węgla „KazimierzJuliusz”.
Książka ma dwie rekomendacje
(Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie

Górniczej i b. pracownika DZPW w
Sosnowcu dr. inż. W. Nawrota).
Posłowie do książki napisał b.
wiceminister Górnictwa i Energetyki
mgr inż. Franciszek Wszołek.
Książka może być miłym
upominkiem dla byłych pracowników
zagłębiowskich kopalń węgla, w tym
przede wszystkim dla kadry
inżynieryjno-technicznej z okazji 120lecia Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Górnictwa. Warto
wspomnieć, że książka wykonana jest
na papierze kredowym o form. B5, część
zdjęć w kolorze. Trzy ostatnie strony
książki stanowią wykaz członków (wraz
ze zdjęciami) 3 zagłębiowskich
stowarzyszeń, które wsparły częściowo
wydanie tej publikacji. Są to:
Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddział Będziński, Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Górnictwa
Koło „Zagłębie” w Będzinie i Klub
Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im.
Jana Przemszy-Zielińskiego.
Książkę można nabyć m.in. Będzin
(księgarnia „Matras”, Antykwariat),
Grodziec (Księgarnia), lub tel-fax 32
3605563, także Dąbrowa Górnicza
(Muzeum „Sztygarka”). B.C.
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Krajowy System Usług dla przedsiębiorców
Będziński Inkubator
Przedsiębiorczości zaprasza do
skorzystania z pomocy ekspertów
Punktu Konsultacyjnego Krajowego
Systemu Usług (KSU).
KSU to
ogólnopolska sieć ośrodków
prowadzonych przez renomowane
instytucje wspierające rozwój biznesu,
składa się z ponad 200
zarejestrowanych podmiotów.
KSU oferuje specjalistyczną wiedzę z

zakresu gospodarki i innowacji oraz
ułatwia dostęp do pożyczek i poręczeń
kredytowych. Oferta KSU adresowana
jest zarówno do mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw, jak i osób
podejmujących działalność
gospodarczą.
System KSU działa pod egidą Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
która czuwa nad jakością usług
świadczonych przez ośrodki i ich

Wydłużenie godzin pracy filii
urzędu pocztowego w Psarach
Informujemy o wydłużeniu od miesiąca września 2012 r.
godzin pracy filii urzędu pocztowego w Psarach. Godziny
pracy w wyżej wymienionej placówce zostały zmienione
na następujące:
- poniedziałek 08:00 - 16:50
- wtorek - Czwartek 08:30 15:00
- piątek 08:30 - 13:30.
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konsultantów, m.in. poprzez
systematycznie prowadzone audyty
oraz inne działania – informacyjne,
szkoleniowe i doradcze.
Koordynacja wspólnych działań KSU
na rzecz promocji przedsiębiorczości z
Urzędami Marszałkowskimi w
znacznym stopniu ułatwia polskim
przedsiębiorcom dostęp do informacji a
także wsparcia doradczego i
finansowego.
Klientem Punktu Konsultacyjnego
może zostać przedsiębiorca lub osoba
fizyczna zainteresowana podjęciem
działalności gospodarczej. Zakres usług
Punktu Konsultacyjnego obejmuje:
usługi informacyjne, usługi „opieki" nad
klientem, usługi doradcze, które są
częściowo odpłatne. O potencjale KSU
najlepiej świadczy to, że w 2011 r.
skorzystało z pomocy 58 tys. klientów,
w tym około 40 tys. osób fizycznych
chcących podjąć działalność
gospodarczą.
Informujemy, że dyżury eksperckie
Punktu Konsultacyjnego KSU w
Będzińskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości odbywają się w
każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt: ul.. Sielecka 11, Będzin, tel.
(32) 761 45 40. Zapraszamy do udziału
w konsultacjach. Będziński Inkubator
Przedsiębiorczości.

Jeśli zaginął Ci pies na terenie
naszej gminy...
Jeśli zginął Ci pies na terenie
naszej gminy i go poszukujesz
to poinformuj o tym fakcie
Urząd Gminy w Psarach, aby
uniknąć ewentualnego
przekazania psa do schroniska
dla bezpańskich zwierząt.
Sprawą zajmie się Referat
Przedsięwzięć Publicznych,
bezpośredni numer telefonu 32
29 44922.

Wydawca: Urząd 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.
Nakład: 2000 egz.

Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71, fax. 032 267 2155
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Dożynki 2012
Dożynki to od lat jedno
z najważniejszych świąt
kultywowanych na wsi. W tym roku w
gościnne progi naszej gminy zagościły
Dożynki Powiatowe. Ponad kilkuset
mieszkańców gminy Psary oraz
mieszkańców miast i gmin powiatu
będzińskiego wspólnie mogło
świętować tegoroczne zakończenie
zbiorów.
- Dożynki to bardzo ważne święto.
Stanowi ono formę podziękowania za
cały rolniczy trud, jest doskonałym
sposobem na przypomnienie
i przybliżenie tradycji oraz kultury
związanej z uczczeniem zakończenia
żniw – powiedziała Dyrektor GOK
Anna Nagły.
Tegoroczne Dożynki tradycyjnie
Uroczyste przecięcie wstęgi na otwarciu boiska.
rozpoczęły się od uroczystej Mszy
Świętej celebrowanej przez Biskupa
Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu Zespołów Śpiewaczych gminy Psary
Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej
ks. dr Grzegorza Kaszaka. Następnie
barwny korowód prowadzony przez
poczty sztandarowe OSP, Pszczelarzy,
Gołębiarzy, Kół Łowieckich, KGW,
Kompanię Reprezentacyjną OSP oraz
Orkiestrę Reprezentacyjną Policji
Województwa Śląskiego Gminy Psary
ceremonialnie wkroczył na płytę
stadionu LKS Iskra Psary, gdzie
rozpoczęła się część oficjalna.
Nieodłącznym elementem Dożynek,
jest zwyczajowy obrzęd dożynkowy,
który w tym roku wykonali członkowie
Zespołów Śpiewaczych z terenu Gminy
Psary. Po zakończeniu obrzędu Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń przekazał
n a r ę ce S t ar o s t y B ę d z i ń s k i e g o
Krzysztofa Malczewskiego tradycyjny
sierp, jako gospodarzowi kolejnych
dożynek.
Występ gromady Leśne Skrzaty.
Swoją obecnością na dożynkach
zaszczycili nas: Anna Nemś Posłanka
Sejm RP, Witold Klepacz Poseł na Sejm Gminy Psary, gościnnie wystąpili
na Sejm RP, Waldemar Andzel Poseł na
RP Senator Zbigniew Meres, Małgorzata Orkiestra Reprezentacyjna Policji
Handzlik Poseł do Parlamentu W o j e w ó d z t w a Ś l ą s k i e g o , C h ó r
Europejskiego, Emil Bystrowski ROMASZKA z Ukrainy oraz Kapela
P r z e w o d n i c z ą c y R a d y P o w i a t u Wyczyńskiego z Lubczy. W przerwach
Będzińskiego wraz z radnymi, Jacenty pomiędzy występami Wójt Gminy Psary
Kubica Przewodniczący Rady Gminy
cd. na str. 19
Psary wraz z radnymi, Komendant
Powiatowy Policji w Będzinie Cezary
Garczarczyk, Przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Jędrzejowie,
przedstawiciele powiatu
Żydaczowskiego.
W tym roku program artystyczny był
szczególnie bogaty. Na scenie
zaprezentowali się laureaci nagrody
Starostowie Dożynek przekazali na ręce
Starosty
Będzińskiego w dziedzinie
gospodarzy Wójta Gminy Psary oraz Starosty
Będzińskiego chleby wypieczone z
upowszechniania kultury i twórczości
Mszę Świętą celebrował ks. Biskup Grzegorz
tegorocznych zbóż.
Kaszak
artystycznej, zespoły śpiewacze z
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cd. ze str. 19 budownictwie, Adam Flak, Firma FABET
z Siewierza, Saint-Gobain Polska Sp. z
w r ę c z y ł l a u r e a t o m k o n k u r s u o.o. PLATFORMA BUDOWLANA,
ogrodniczego „Najpiękniejszy ogród w Ryszard Paruzel Zakłady Mięsne
gminie Psary” nagrody oraz pamiątkowe PARUZEL z Dobieszowic, P.T.H.U.
dyplomy. Tuż przed koncertem gwiazdy Intermpromex Będzin, Pracownia
wieczoru , na scenie gitarowy popis dał drogowa AB - PROJEKT Bzówka Andrzej
młody i utalentowany Antoni Machoń, S o s n o w i e c , Z a k ł a d R z e ź n i c o który swoją grą wzbudził ogromny Wędliniarski JACEK BARA, Kasperczyk i
aplauz publiczności. Tegoroczną Syn P.H.U.S.C. Będzin, Lazar Teresa
gwiazdą Dożynek był zespól TOP-ONE, Doradztwo Podatkowe Będzin, Tauron
który w rytmach dico-polo porwał Elektrownia Łagisza Będzin, WIREX Sp.J.
zgromadzoną publiczność do wspólnej Będzin, Agencja Rozwoju Lokalnego
zabawy i tańca. Na zakończenie S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Firma
Dożynek w niebo widowiskowo B U D E C O N S . A S o s n o w i e c ,
wystrzeliły sztuczne ognie, a Zespół RECYCLING WOJKOWICE Wojkowice,
MUZA rozpoczął zabawę taneczną. Fabryka Przewodów Energetycznych
GOK pragnie serdecznie podziękować Będzin, Bank Spółdzielczy w Będzinie,
druhom strażakom Ochotniczej Straży F.H. Dorotka Będzin, PPHU POLPożarnej z Sarnowa, Strzyżowic oraz TRANSCATERING Mierzęcice, Miejskie
Preczowa za okazaną pomoc oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i
z a a n g a ż o w a n i e w o r g a n i z a c j i Kanalizacji Będzin, Zakład Przeróbki
tegorocznych Dożynek. Sponsorami Mechanicznej Węgla POL-CARBON
tegorocznych Dożynek byli: Musil Jerzy Wojkowice, P..W. BANIMEX Sp.Z.o.o.
Projektowanie i nadzór w
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Gwiazdą wieczoru był zespół TOP - ONE.

Będzin, PPD "Gródków", HEH Zakład
Przetwórstwa Mięsnego, Aleksandra i
Bogdan Oliwa F.H.U.P. „Aleksandra”,
MM Cars Sp.z.o.o. Katowice, Firma
ISPIK, Jerzy Sowula Instalacje, Montaż i
Pomiary Elektryczne, Instytut Systemów
Przestrzennych i Katastralnych.
Podziękowania kierowane są również
dla Barbary Wolniak oraz Marka
Łapanowskiego „Kwiaciarnia Psary” za
ufundowanie wyróżnień dla laureatów
konkursu ogrodniczego. GOK.

Najpiękniejsze ogrody gminy Psary
Tegoroczny konkurs na
„Najpiękniejszy ogród w Gminie Psary”
przyciągnął kolejnych miłośników i
amatorów sztuki ogrodniczej.
Na konkurs zgłoszono 6 ogrodów w
dwóch kategoriach: ogród średni (3060m2) oraz ogród duży (powyżej
60m2). Komisja konkursowa w trakcie
wizytacji dokonała oceny zgłoszonych
ogrodów oraz przyznała w kategorii
ogród średni: I miejsce Sławomir Paciej
z Dąbia Chrobakowego, II miejsce
Teresa Czajer z Psar oraz wyróżnienie
otrzymał Kordian Hojeński z Góry
Siewierskiej. W kategorii ogród duży
Jury przyznało I miejsce Elżbiecie i
Piotrowi Tadeusiak z Malinowic, II
miejsce Teresie Majerczyk z Gródkowa
oraz wyróżnienie otrzymał Ryszard
Pająk z Preczowa. Nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy laureatom

Państwo Tadeusiak wywalczyli I miejsce w kategorii
ogród duży.

Państwo Paciej, laureaci I miejsca w kategorii ogród średni.

konkursu zostały
wręczone w trakcie
Dożynek Gminno –
Powiatowych, które
odbyły się 8 września
na stadionie LKS Iskra w
Psarach.
S e r d e c z n e
podziękowania trafiły
również w ręce
sponsorów: Barbary
Wolniak, wielokrotnej
laureatki oraz
zwyciężczyni

ogólnopolskich konkursów
ogrodniczych oraz Marka
Łapanowskiego, właściciela Kwiaciarni
w Psarach, którzy ufundowali
wyróżnienia w tegorocznym konkursie.
- Z roku na rok zainteresowanie
udziałem w konkursie rośnie, cieszy
natomiast fakt, iż w tym roku, aż 6
sołectw gminy miało swoich
reprezentantów. Oby w przyszłym roku,
każde sołectwo miało swojego
reprezentanta. - powiedziała Magdalena
Kozieł, członkini Komisji. GOK.

