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LIDL wybuduje duże centrum dystrybucyjne w gminie Psary

Fot.: Materiały prasowe Lidl Polska

29 sierpnia firma Lidl Polska Sp. z o.o. nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych ponad 19 ha terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Działki te zlokalizowane są
przy drodze wojewódzkiej nr 913 naprzeciwko restauracji „Pod Lwem” w Gródkowie. Lidl planuje tam wybudować centrum dystrybucyjne o powierzchni 45 000 m², w którym pracę znajdzie 200 osób.

Przykładowe centrum dystrybucyjne firmy Lidl

Obiekty magazynowe tworzące centrum dystrybucyjne będą miały co najmniej 45 000 m² powierzchni, z możliwością rozbudowy do ponad 50 000 m².
Będzie to 8 centrum dystrybucyjne Lidla
w Polsce. Najbliższy taki obiekt mieści
się w Gliwicach.
„Niezwykle cieszę się, że firma Lidl
zdecydowała się zainwestować w gminie
Psary. Już od początku 2012 r. zachęcaliśmy władze Agencji Nieruchomości
Rolnych do sprzedaży tego terenu usłu-

gowego w Gródkowie. To duży sukces,
że ta transakcja doszła do skutku. Psary
zyskują znanego i odpowiedzialnego inwestora, którego przedsięwzięcie znacząco wpłynie na rozwój gospodarczy
gminy”. – powiedział Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń.
Agencja Nieruchomości Rolnych posiada jeszcze około 13 ha terenów usługowych sąsiadujących z działką, którą
kupił Lidl Polska Sp. z o.o. Gmina Psary
stara się, by tereny te zostały włączone

do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obecnie wniosek gminy
oceniany jest przez Ministra Gospodarki. Objęcie tego terenu strefą ekonomiczą zwiększy jego atrakcyjność dla
potencjalnych inwestorów, ponieważ za
pośrednictwem strefy prowadzone są
działania promocyjne, a inwestujący na
nich przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi
w podatkach i pomoc w załatwieniu formalności niezbędnych do uruchomienia
inwestycji. Red.
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Gimnastyka w Strzyżowicach na wyremontowanej sali
W pierwszym tygodniu września zakończył się kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach. Dzięki tej inwestycji lekcje wychowania fizycznego mogą się odbywać w dużo lepszych warunkach, godnych przyszłych mistrzów sportu.
Remont sali w Szkole Podstawo- mowego stelażu, folii, amortyzującej Odnowiona sala prezentuje się bardzo
wej w Strzyżowicach polegał przede gąbki i dwóch warstw płyt OSB oraz estetycznie, dzięki wykonanemu na
wszystkim na zamontowaniu bezpiecz- wykładziny z laminatu sportowego. Za- ścianie freskowi: „Inspiracją do namalonej nawierzchni na podłodze sali gim- kres prac obejmował również poma- wanego przeze mnie fresku byli słynni
nastycznej. Wcześniej zerwano stary lowanie pomieszczenia oraz wymianę sportowcy, chciałam, aby dzieci podparkiet oraz wyeksploatowany drew- wentylacji i oświetlenia. Na krótszych czas lekcji WF-u mogły motywować
niany stelaż, na którym był ułożony. bokach sali zamontowano materace, a się ich pracą.” - mówi Monika Korpak,
Gotowa podłoga składa się z syste- okna zabezpieczono elastyczną siatką. utalentowana artystka, która wykonała
wspomnianą grafikę.
Przeprowadzony w sali gimnastycznej remont bardzo cieszy dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Strzyżowicach, Dorotę Pronobis-Kościńską: „Poprzednia nawierzchnia na
sali gimnastycznej była zniszczona, a w
niektórych miejscach klepki parkietu
były już mocno naruszone. Dzięki nowej nawierzchni nasi uczniowie będą
mogli teraz ćwiczyć w lepszych i bezpieczniejszych warunkach, a pomalowane ściany wraz z zamieszczoną grafiką
sprawiają, że cały obiekt prezentuje się
wspaniale”.
Koszt remontu sali gimnastycznej
wyniósł 128 500 zł. Zadanie to objęte
jest dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokoWyremontowany sala gimnastyczna w Strzyżowicach
ści 31 020 zł. Red.

Pętla autobusowa w Malinowicach gotowa
Od końca sierpnia można już korzystać z nowej pętli autobusowej wraz z wiatą przystankową, która została
wybudowana na końcu ulicy Szkolnej w Malinowicach.
Nowa pętla autobusowa umożliwi
zawracanie autobusów komunikacji
KZK GOP na odcinku ul. Szkolnej –
Bory. Prace przeprowadziła wyłoniona
w drodze przetargu firma „Drogrem”
s.c. Oprócz pętli powstała również wiata przystankowa oraz peron do wsiadania. Koszt prac wyniósł 124 117,05 zł
brutto.
Powstanie pętli autobusowej jest
tylko jedną z wielu inwestycji drogowych realizowanych w 2014 r. w gminie. Obecnie trwają prace związane z
budową ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej i ulicy Bocznej w Strzyżowicach. W te wakacje zakończyła się już
budowa ulicy Zielonej w Preczowie i
Spokojnej w Gródkowie, a na Parkowej
w Sarnowie położono nowy asfalt. Już
wkrótce gmina ogłosi przetarg na budowę ulicy Szkolnej w Preczowie oraz
dokończenie gminnego odcinka ul. Belnej w Strzyżowicach Red.

Nowa pętla autobusowa w Malinowicach

INWESTYCJE

KONTYNUACJA gminnego odcinka ul. Belnej w Strzyżowicach
Do końca tego roku powstanie jeszcze ponad 270 metrów nowej drogi na gminnym odcinku ul. Belnej w Strzyżowicach.
Dzięki bardzo dobrym wynikom fi- drogi z nawierzchnią z kostki brukowej. nowa droga z pełną podbudową, kanaUlica Belna w Strzyżowicach to nie lizacją deszczową oraz nawierzchnią z
nansowym, gminy na połowę bieżącego
roku, Wójt Gminy Psary wraz z rad- jedyny odcinek nowej drogi, który w kostki betonowej. Koszt tej inwestycji
nymi podjęli decyzję o realizacji dodat- tym roku powstanie w Strzyżowicach. wyniesie 299 562,74 zł, a wykonawcą
kowego zadania w 2014 r. - będzie to: W trakcie realizacji jest już budowa ul. jest wybrana w drodze przetargu firma
kontynuacja budowy gminnego odcinka Bocznej, gdzie tworzona jest całkowicie Drogrem S.C. Red.
ulicy Belnej w Strzyżowicach do skrzyżowania z gminną drogą gruntową,
znajdującą się przy posesji o numerze
173.
Przewidziane do wykonania w tym
roku prace stanowią II etap budowy
ul. Belnej w Strzyżowicach. W ramach
nowej inwestycji zostanie wykonane
276 metrów bieżących drogi o szerokości jezdnej 5 metrów z nawierzchnią
z kostki brukowej. W tym miesiącu w
drodze przetargu poznamy wykonawcę
wyżej wymienionej inwestycji.
W ramach pierwszego etapu budowy gminnego odcinka ulicy Belnej w
Strzyżowicach w 2012 r. kosztem 304
906,13 zł oddano do użytku 370 m.b.
Tak wyglądały prace nad budową odcinka ul. Belnej w 2012r.

Nowe przyobiektowe oczyszczalnie ścieków
w Gródkowie i Psarach

Z końcem sierpnia przy Szkole Podstawowej w Gródkowie zakończono budowę biologicznej oczyszczalni ścieków. Ponadto we wrześniu wykonano podobną instalację przy Urzędzie Gminy w Psarach.
Przyobiektowe oczyszczalnie ścieków wa oczyszczalni jest dla szkoły najlepszym oraz zniknie, wydzielający się często, nieoprócz swoich zalet ekologicznych, oferu- rozwiązaniem pozbycia się niewygodnego przyjemny zapach. Dodatkowo jest ona
ją także o wiele niższy koszt utrzymania w problemu ścieków. Jest to zdecydowa- prosta w eksploatacji, trwała i bezawaryjporównaniu z szambem. Dyrektor Szkoły nie bardziej ekologiczne i ekonomiczne na”.
Podstawowej w Gródkowie Bożena Wie- rozwiązanie niż szambo. Obniżą się tym
Wyżej wymienione inwestycje są częczorek jest również tego zdania: „Budo- samym wysokie koszty wywozu ścieków ścią projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Psary”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie obejmuje także rozbudowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach. Wykonawcą robót jest wyłoniona
w drodze przetargu firma HYDROTECH
z Dąbrowy Górniczej. Koszt budowy
przyobiektowych oczyszczalni ścieków
to: 197 599,20 zł, z czego unijna dotacja
stanowi 120 486,61 zł. Cały projekt wyniesie 3 402 750,09 zł, a zewnętrzne dofinansowanie – 2 074 846,00 zł. Zadanie
to obejmuje przede wszystkim wymianę
sieci wodociągowej w Psarach i Malinowicach. Do tej pory zajmujące się tą częścią
prac Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i
Mostów S.A. z Gliwic wymieniło łącznie
7150 km sieci wodociągowej w obu wyTak wyglądały prace nad budową oczyszczalni przy Urzędzie Gminy w Psarach
mienionych miejscowościach. Red.
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Trwa rozbudowa szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej
Pełną parą idą prace związane z przebudową i rozbudową szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej. Kosztem
289 197,75 zł na stadionie Klubu Sportowego Góra Siewierska powstaje nowoczesny budynek szatni.
Wykonawcą zadania realizowanego
przy 167 097 zł dotacji unijnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej jest wyłoniona w drodze przetargu firma Adamczyk i Syn Sp. z o.o.
W ostatnim czasie w szatni KS Góra Siewierska wykonano roboty murarskie części dobudowywanej, zdemontowano stary
dach, a obecnie trwają prace nad wieńcem
pod konstrukcję więźby dachowej.
Na nowo powstałej części będzie położony dach i zostanie ona powiązana
funkcjonalnie z pozostałą częścią obiektu.
W ramach umowy budowlańcy nadbudują
pozostałe pomieszczenia do wysokości 3
metrów i zmienią dach na dwuspadowy.
Zostaną wymienione także drzwi i okna,
ułożone nowe posadzki oraz tynki wraz
z okładzinami, sufitami podwieszonymi, a
każde z pomieszczeń będzie pomalowane.
W całym budynku powstanie nowa instalacja elektryczna, wodna i sanitarna a stare
szambo zastąpi nowe.
Przeprowadzane na obiekcie prace
cieszą prezesa Klubu Sportowego Góra

Siewierska Grzegorza Banasika: - Jesteśmy
zadowoleni z przeprowadzanego remontu, wykonująca go ekipa jest sumienna i

obowiązkowa, liczymy, że prace zostaną
wykonane w terminie i jak najszybciej będziemy mogli korzystać z szatni. Red.

Prace podczas rozbudowy szatni w Górze Siewierskiej

Boisko i szatnia Iskry Psary po generalnym remoncie
Na stadion Iskry Psary przed rozpoczęciem rundy jesiennej zaszło wiele zmian. Od września piłkarze mogą korzystać z odnowionej murawy oraz wyremontowanej szatni.
Po zakończeniu rundy wiosennej na
stadionie Iskry Psary rozpoczęły się
prace nad renowacją murawy, którą
odchwaszczono i wysiano na niej nową
trawę. Wzdłuż boiska zainstalowano
siec wodociągową ze studzienkami, co
znacznie ułatwia prace nad jej nawadnianiem. Prace nad rekultywacją murawy
wyniosły 13 246 zł, a instalacja nawadniania 5453 zł. Koszt materiałów do

przeprowadzonego w szatni remontu
wyniósł 20585zł.
Solidny remont przeszły pomieszczenia, znajdujące się na parterze szatni,
gdzie pracownicy gminnej brygady remontowej położyli gładzie na ścianach
oraz przebudowali i wyremontowali
łazienki. Dzięki, przeprowadzonym pracom już w pierwszym tygodniu września treningi na psarskim boisku zaczęła

grupa trampkarzy młodszych, która
wcześniej trenowała na orliku przy gimnazjum. Młodzi piłkarze wraz z rozpoczęciem gry na pełnowymiarowym boisku trawiastym rozpoczeli rozgrywki
w ramach Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec. Trzymamy
kciuki za nowy piłkarski narybek, o
czym można przeczytać na stronie 14
niniejszego numeru. Red.

nowa posadzka przemysłowa
w garażu osp Góra Siewierska
W garazu Ochotniczej Straży Pożarnej Góra Siewierska została położona nowa posadzka przemysłowa.
Położenie nowej posadzki w garażu w Górze Siewierskiej to
kolejny etap prac remontowych związanych z tym obiektem. W
ubiegłym roku budynek garażu został nadbudowany, dzięki czemu teraz bardzo łatwo można w nim zaparkować wóz strażacki.
Remontu wymagała jednak jeszcze podłoga remizy strażackiej,
która była w złym stanie.
Nowa wytrzymała posadzka przemysłowa, umożliwi strażakom bezproblemową jej eksploatację przez wiele lat. Dodatkowo jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości. Koszt jej wykonania wyniósł 9 225 zł. Red.

Nowa posadzka przemysłowa w garażu OSP Góra Siewierska
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Wakacyjne remonty szkół w gminie Psary
Wakacje w szkołach to czas, kiedy przeprowadzane są remonty we wszystkich placówkach oświatowych w
gminie Psary. W tym roku największą inwestycją remontową realizowaną w lipcu i sierpniu był generalny remont sali gimnastycznej w Strzyżowicach.
W Szkole Podstawowej w Sarnowie
w ciągu wakacji wycyklinowano parkiet oraz pomalowano ściany w świetlicy szkolnej, odświeżono też ściany w
stołówce szkolnej, pomalowano poręcze przy schodach, odnowiono kraty
w oknach oraz słupy podtrzymujące
wejście do szkoły, zakupiono brakujące rolety okienne do klas, zamówiono
kolorowe krzesła do świetlicy szkolnej.
Do Przedszkola Publicznego w Sarnowie zakupiono piec kuchenny i basen do
mycia dużych naczyń w kuchni.
Ponadto za budynkiem Szkoły Podstawowej w Sarnowie trwały prace
związane z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego, gdzie powstało
boisko wielofunkcyjne z trybunami oraz
plac zabaw zgodny z wymogami programu „Radosna Szkoła”. Inwestycja ta jest
warta 1 462 470 zł i ma zagwarantowane dofinansowania aż z trzech źródeł
pomocowych: ze środków Unii Europejskiej 400 000 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki 388 000 zł i z rządowego
programu „Radosna Szkoła” 63 850 zł.
W Szkole Podstawowej w Dąbiu pomalowano cztery sale lekcyjne, bibliotekę, salę dla oddziału przedszkolnego
oraz klatkę schodową. Zaadaptowano
również pomieszczenia na salę lekcyjną dla klasy pierwszej, która została
wyposażona w meble odpowiednie
dla najmłodszych uczniów. Wymieniono również główne przyłącze instalacji
elektrycznej. Na sali gimnastycznej, w
której w ubiegłym roku położono bezpieczną nawierzchnię, obecnie zamontowano osłony ścienne, które mogą być
także wykorzystane jako materace do
ćwiczeń. Dodatkowo szkoła zakupiła
pomoce do świetlicy, przedszkola oraz
do zajęć z wychowania fizycznego. Doposażono placówkę także w meble do
szatni dla kl. Ia, stoliki oraz 3 tablice interaktywne i 3 tablice suchościeralne,
dzięki czemu każda z klas dysponuje
teraz nowoczesnym sprzętem edukacyjnym.
W Szkole Podstawowej w Gródkowie w czasie wakacji pomalowano górny korytarz. W sali przedszkolnej nr 2,
w sali nr 6, w sekretariacie szkoły, w
pokoju nauczycielskim oraz w gabinecie dyrektora wykonano cyklinowanie i
malowanie parkietu. Zostały zakupione

nowe szafki do szatni dla przedszkolaków. Najważniejszą inwestycją była
jednak budowa oczyszczalni ścieków,
którą zakończono pod koniec sierpnia.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Strzyżowicach przeprowadzono
generalny remont sali gimnastycznej,
gdzie zainstalowano nowoczesną bezpieczną nawierzchnię. Przygotowano
pomieszczenie dla dodatkowej klasy,
przeniesiono i wyremontowano gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, wyposażono
pracownię informatyczną w stoły kom-

puterowe oraz krzesła. Szatnia dla klas
pierwszych i klas starszych zostały wyremontowane i doposażone. Jedną z
sal lekcyjnych gruntownie odświeżono
przez malowanie ścian i montaż nowej
podłogi.
W Gimnazjum w Psarach przeprowadzono remont szkolnej biblioteki, w
której pomalowano ściany i wymieniono regały na nowe, mieszczące większy
księgozbiór. Pomalowano również dwie
sale lekcyjne, wymieniono wszystkie
drzwi do klas i zakupiono nowoczesne
pomoce naukowe. Red.

Wyremontowana sala biblioteczna w Gimnazjum w Psarach

Pomalowany korytarz w Szkole Podstawowej w Gródkowie
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Wójt Gminy Psary ODZNACZONY PRZEZ MINISTRA SPORTU
Wójt Gminy Psary został uhonorowany brązową odznaką „Za zasługi dla Sportu” przyznawaną przez
Ministra Sportu i Turystyki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
Odznaka została przyznana Wójtowi
Gminy Psary – Tomaszowi Sadłoniowi na
wniosek Śląskiego Związku Piłki Nożnej
za szczególną aktywność oraz wybitne
osiągnięcia w działalności społecznej w
dziedzinie kultury fizycznej. Odznaka
została uroczyście wręczona podczas
gminnych dożynek przez Członka Zarządu Województwa Śląskiego – Arkadiusza
Chęcińskiego, Przewodniczącego Komisji Odznaczeń Śląskiego Związku Piłki
Nożnej – Władysława Drożdżala oraz
Członka Zarządu Śląskiego Związku Piłki
Nożnej i Prezesa podokręgu Sosnowiec
– Józefa Grząbę. Przedstawiciele tych
organizacji gratulowali Wójtowi znamienitych osiągnięć, życzyli dalszych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju i promocji
kultury fizycznej w gminie Psary.
W złożonym do Ministra Sportu wniosku argumentowano, że Wójt wykazał się
intensywną pracą zmierzającą do stwarzania dobrych warunków do uprawiania
sportu oraz propagowania sportowego
trybu życia. Pracą na rzecz sportu nagrodzony miał okazję wykazać się w trakcie
ostatnich 10 lat swojej kariery, w trakcie
których pełnił on funkcje: Zastępcy Wójta
Gminy Psary, Zastępcy Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz oraz Wójta Gminy Psary. Tylko w trakcie ostatnich 3 lat już jako
Wójt Gminy Psary zaangażowany był w
powstanie 8 nowoczesnych kompleksów
sportowo-rekreacyjnych oraz remonty
i prace modernizacyjne prowadzone na
wszystkich stadionach piłkarskich zespołów A i B klasy z gminy Psary. Ogółem
na wszystkie inwestycje w infrastrukturę
sportową gmina pozyskała w tej kaden-

Przyznana Wójtowi odznaka
„Za zasługi dla Sportu”

Podczas dożynek oprócz odznaki wójt dostał podziękowania za wkład pracy
w rozwój piłki nożnej na terenie Zagłębia

cji ponad 3,8 mln zł unijnych i krajowych
dotacji.
Najważniejszymi inwestycjami w tej
dziedzinie zrealizowanymi w ostatnich
czterech latach w naszej gminie były: budowa kompleksu boisk sportowych w
ramach programu „Moje boisko ORLIK
2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy gimnazjum w Psarach, zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Psarach, wybudowanie boisk wielofunkcyjnych w Goląszy Górnej,
Górze Siewierskiej, Gródkowie i w Malinowicach, wybudowanie nowoczesnego
placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią
przy szkole w Strzyżowicach w ramach
programu „Radosna szkoła”, przeprowadzenie kompleksowego remontu sal gimnastycznych wraz z budową nowej podłogi sportowej przy szkołach w Dąbiu i
Strzyżowicach.
W ostatnich czterech latach sporo zainwestowano także w rozwój lokalnych
klubów sportowych. Na stadionie Orła
Dąbie w Brzękowicach Dolnych wybudowano zadaszoną trybunę, wyremontowano szatnię, a cały budynek przeszedł
termomodernizację, stadion został ogrodzony i wybudowano na nim oświetlenie
oraz ciągi komunikacyjne. Dokończono
budowę szatni piłkarskiej klubu piłkarskiego Błyskawica Preczów oraz szatni
piłkarskiej klubu Jedność Strzyżowice,
wyremontowano trybuny na stadionie
klubu piłkarskiego Iskra Psary oraz wykonano remont budynku szatni, a obecnie

trwają prace przy przebudowie budynku
szatni klubu piłkarskiego KS Góra Siewierska. Na boiskach Klubu Piłkarskiego
Sarnów, Orła Dąbie i Jedności Strzyżowice zainstalowano również piłkochwyty.
Realizacja zadań związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury
sportowej pozwala na systematyczne i
konsekwentne zwiększanie dostępu do
zajęć sportowych i promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców
niemal w każdym wieku. Warto także
wspomnieć, że w ostatnich latach, dzięki inicjatywie Wójta stworzono nową
ofertę sportowych zajęć pozalekcyjnych,
które rozpoczęły się od roku szkolnego
2011/2012 – znalazły się wśród nich takie
zajęcia jak: lekkoatletyka w szkołach podstawowych, zajęcia taneczne dziecięcego
zespołu ludowego, gimnastyka artystyczna. W 2013 r. powstała też Gminna Akademia Piłki Nożnej, która działa nieprzerwanie na kompleksie boisk Orlik 2012,
a młodzi sportowcy mają już na swoim
koncie pierwsze sukcesy. Na potrzeby
akademii, dzięki unijnej dotacji, zakupiono
najnowocześniejszy sprzęt treningowy.
Praca na rzecz rozwoju i promocji
sportu w naszej gminie przynosi wszystkim wymierne efekty i jest doceniana już
od trzech lat, co widać po bardzo wysokich lokatach, jakie gmina Psary zajmuje
w swojej kategorii w Ogólnopolskim Turnieju Sportowym Miast i Gmin: w 2013 r.
było to pierwsze miejsce, w 2012 r. i 2014
r. – trzecie miejsca na Śląsku. Red.
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20 000 zł dla Świetlic w strzyżowicach i górze siewierskiej
Po wakacyjnej przerwie dzieci i młodzież – uczestnicy zajęć prowadzonych w świetlicy Ośrodka Kultury w Górze
Siewierskiej – korzystają już z nowych zabawek i sprzętu, które stanowią nagrodę w konkursie organizowanym
przez Urząd Gminy Psary pn. „Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy”.
Konkurs „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” został rozstrzygnięty
pod koniec ubiegłego roku, a skierowany
był do wszystkich, którzy w 2013 roku
zdecydowali się zameldować na pobyt
stały w gminie Psary lub poinformowali
urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie gminy. O wygranej decydował pomysł na wykorzystanie środków w kwocie
20 000 zł, pochodzących z rozliczonych
na terenie gminy Psary podatków, które
mogły zostać przeznaczone na realizację
dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie zadań własnych gminy.
Po naradach komisji jednogłośnie I miejsce i nagrodę w formie kamery cyfrowej przyznano Agacie Kamińskiej, która
przedstawiła pomysł doposażenia świetlic
w Górze Siewierskiej i w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach w zabawki, gry
edukacyjne, klocki, sprzęt sportowy itp.
oraz zorganizowania zajęć dodatkowych
w świetlicy dla dzieci i dorosłych.
Zakupione wyposażenie jest w pełni
wykorzystywane i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, o czym świadczy
duża frekwencja dzieci i młodzieży. Młodsi uczestnicy zajęć świetlicowych chętnie
korzystają z plansz sprawnościowych i
edukacyjnych, skaczących piłek, piłeczek
do żonglowania oraz gier planszowych,
rozwijających umiejętność logicznego myślenia i dedukcji. Jedna z małych uczestniczek zajęć celnie spuentowała to zainteresowanie zabawkami i grami: „Są kolorowe,
wesołe i może brać w nich udział więk-

sza liczba graczy, są w ogóle fajne”. Gry
komputerowe, stół piłkarski oraz sprzęt
sprawnościowy są z kolei wykorzystywane przez starsze dzieci.
Obecnie trwa druga edycja konkursu,
którego termin został przedłużony do
15 grudnia 2014 r. Zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie wszystkich nowych
mieszkańców gminy, którzy w okresie od
16 listopada 2013 r. do 15 grudnia 2014
r. zdecydują lub zdecydowali się zameldować na pobyt stały w gminie Psary lub poinformowali urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie gminy. Zasady konkursu
są bardzo proste, aby wziąć w nim udział
wystarczy wypełnić i przesłać do Urzędu
Gminy formularz konkursowy, który jest
dostępny do wydrukowania na stronie
www.psary.pl oraz w kancelarii Urzędu

Gminy w Psarach. Formularz można wysłać bezpośrednio ze strony internetowej
gminy i udzielić odpowiedzi na pytanie
konkursowe. Należy w nim przedstawić
swoją propozycję wykorzystania środków
w kwocie 20 000 zł, pochodzących z rozliczonych na terenie Gminy Psary podatków, na realizację dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie zadań
własnych gminy (zgodnie z art. 7 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w którym podano ogólny zakres obszarów działalności gminy). Spośród nadesłanych pomysłów specjalnie powołana
komisja wybierze najciekawsze z nich, ten,
który zdobędzie pierwsze miejsce zostanie zrealizowany. Na zwycięzców czekają
także atrakcyjne nagrody takie jak: kamera cyfrowa i cztery tablety. Red.

Zajęcia świetlicowe z nowymi zabawkami w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach

Psary wsparłY zakup radiowozu dla wojkowickiej policji
W bieżącym roku w budżecie gminy radni zabezpieczyli kwotę 19 000
zł na wsparcie dla Komendy Policji w
Wojkowicach.
Ze środków tych zakupiono nowoczesny radiowóz marki Kia Ceed. Do
zakupu nowego auta dołożyło się też
miasto Wojkowice w kwocie 19 000
zł, a pozostałe koszty zostały pokryte
przez Policję. Ogólny koszt samochodu
wyniósł ponad 77 000 zł netto.
Kluczyki z rąk Zofii Gajdzik – Burmistrza Wojkowic oraz Tomasza Sadłonia – Wójta Gminy Psary odebrał Zastępca Komendanta – mł. insp. Ryszard
Skowroński. W trakcie uroczystości
Zastępca Komendanta podziękował

przedstawicielom samorządów lokalnych za wsparcie i ofiarowaną pomoc
finansową co, jak podkreślił, niewątpli-

wie wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poszczególnych
gmin. Red.

Nowy samochód dla Komisariatu Policji w Wojkowicach
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film promujący gminne działki budowlane gotowy do emisji

Gmina Psary opublikowała nowy spot promocyjny, prezentujący jej najważniejsze walory. Reklama ma zachęcić do
kupna gminnych działek budowlanych.
Gmina Psary opublikowała nowy spot
promocyjny, prezentujący jej najważniejsze walory. Reklama ma zachęcić do kupna gminnych działek budowlanych.
Spot promujący gminę Psary powstał
aż w pięciu wersjach, dostosowanych
do różnych przestrzeni ekspozycyjnych i
grup docelowych: 30 sekund z lektorem,
2 minuty z lektorem, 6 minut z lektorem,
30 sekund z napisami oraz 2 minuty z napisami.
Film zrealizowało studio Lumber Jack,
specjalizujące się w tego typu produkcjach
dla instytucji, organizacji oraz jednostek
samorządowych. Został on nagrany w
jakości Full HD, a przy jego tworzeniu
wykorzystano lustrzanki cyfrowe oraz
zdalnie sterowaną maszynę latającą tzw.
drona, dzięki czemu możliwe było uzyskanie ciekawych efektów wizualnych, w tym
ujęć z lotu ptaka czy bardzo dynamicznego i ostrego obrazu. Co ważne w reklamie nie występują aktorzy, którzy mogliby
znacząco i niepotrzebnie podnieść koszty
wykonania filmu. Naturalnym i najlepszym
rozwiązaniem było więc zaangażowanie

do jego realizacji tutejszych mieszkańców,
którzy mogli z pełnym przekonaniem polecić gminę Psary każdemu, kto szuka dobrego miejsca na budowę własnego domu.
Reklamę można obejrzeć na stronie
internetowej psary.pl oraz na gminnym
koncie w serwisie youtube. Będzie ona

również emitowana na przełomie listopada i grudnia w serwisie TVNplayer, na lotnisku w Pyrzowicach oraz w kinie Helios
w Dąbrowie Górniczej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filmu reklamowego o gminie Psary. Red.

Państwo Szafraniec - mieszkańcy gminy Psaryopowiadają w spocie o jej walorach

Konsultacje społeczne w górze siewierskiej
27 sierpnia br. w Górze Siewierskiej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej w ramach projektu
pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.
Podczas spotkania Wójt Gminy Psa- terenie gminy Psary oraz głosowanie Zachęcamy do wzięcia udziału w głory – Tomasz Sadłoń zachęcił mieszkań- na stronie internetowej http://www. sowaniu. Red.
ców do współpracy w celu wspólnego parklinearny.pl/przemiana/psary.html.
opracowania koncepcji zagospodarowania Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Mieszkańcy, którzy przybyli
na spotkanie chętnie zabierali głos i
zgłaszali propozycje zagospodarowania działki przy Osiedlu Czerwony
Kamień, na ktorej ma powstać park.
Teren ten położony jest nieopodal
zbiornika wyrównawczego Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Przedstawili
możliwe scenariusze rozwoju parku i
zastanowili się nad możliwością funkcjonowania tego miejsca, a także opisali swoje oczekiwania i wątpliwości
wobec zagospodarowania terenu w
Górze Siewierskiej. W trakcie konsultacji uczestnicy wspólnymi siłami wyMieszkańcy z Góry Siewierskiej podczas spotkania pracowali nad projektami
pracowali finalne warianty zagospodarowania tego miejsca.
We wrześniu pomysły te zostaną
poddane głosowaniu mieszkańców
poprzez ankiety kolportowane na

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary

Nr 28 / IX / 2014/2015

WSPOMINAMY LETNIE PRZYGODY
Po dwumiesięcznej rozłące ze szkołą wracamy do zajęć i obowiązków, dzielimy się wrażeniami i przypominamy
sobie najwspanialsze chwile błogiego lenistwa.
Julia Ciepiela: „Tegoroczne wakacje spędziłam w wielu miejscach i nie
miałam zbyt wiele czasu na odpoczynek. Przez dwa tygodnie uczestniczyłam w zajęciach teatralnych
zorganizowanych przez Teatr Dzieci
Zagłębia w Będzinie. Po wielu godzinach ciężkiej pracy na scenie wystawiliśmy spektakl pt. „Gnomy”.
Justyna Gwóźdź: „W czasie upragnionych wakacji razem z siostrą
uczestniczyłyśmy w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.
Brałyśmy udział w konkursach, grach
oraz wycieczkach. W sali komputerowej razem z siostrą wykonałyśmy prezentację na temat wakacji”.
Martyna
Damek:
„Najmilej
Uczniowie z Gródkowa wspominają wakacje
wspominam pobyt nad morzem
Jak swój wolny czas wspomina- Jak to na obozie sportowym upra- w Dąbkach: szum fal, ciepły piają uczniowie Szkoły Podstawowej w wiałam wiele dyscyplin sportowych: sek pod stopami, cudowne muszelGródkowie? Aby odpowiedzieć na gry zespołowe, bieganie, minihokej, ki i przepiękne zachody słońca”.
Niestety o tegorocznych wato pytanie, przeprowadziliśmy kil- tenis. Najfajniejszą atrakcją były dłukacjach
musimy już powoli zapoka wywiadów z koleżankami z na- gie spacery po beskidzkich górach.
szej szkoły. Oto wyniki tejże sondy: Oczywiście zdobyłam najważniejszy minać... możemy tylko duchowo
Martyna Maj: „Wakacje spędziłam szczyt – Skrzyczne, z którego podzi- przygotowywać się do następnych.
SP Gródków
na obozie sportowym w Szczyrku. wiałam przepiękny krajobraz gór”.

WITAJ SZKOŁO
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Radośni, opaleni wspominamy wakacyjne
przygody znad morza, gór, jezior, lasów.
Wypoczęci i pełni zapału stajemy naprzeciw nowym obowiązkom. Przed
nami 10 miesięcy wytężonej pracy.
Wszystkim kolegom i koleżankom życzymy samych sukcesów w nauce oraz
prawdziwej radości ze zdobywanej wiedzy, a nauczycielom i wychowawcom
powodzenia oraz wytrwałości i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
Redakcja ZSP nr2 w Sarnowie
Samorząd Uczniowski SP Dąbie

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP nr 2 w Sarnowie
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WAKACJE, WAKACJE... ZNÓW BĘDĄ WAKACJE
Każdy z nas uwielbia czas wakacji, wypoczynku, relaksu i podróży.To przecież okres, kiedy chętnie spotykamy się
ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną, bo nie mamy obowiązków związanych z nauką w szkole.
Przeżyliśmy
wiele
ciekawych
przygód, zwiedziliśmy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicami
kraju. Niestety, dwa miesiące minęły bardzo szybko i czas wracać do
szkoły. Minął letni, beztroski czas i
rozpoczął się kolejny rok szkolny.
Już pod koniec sierpnia szóstoklasiści spotkali się z nauczycielami na
próbach, aby przećwiczyć śpiewanie
piosenek oraz recytację tekstów.
1 września podczas uroczystości
rozpoczęcia nowego roku szkolnego Pani Dyrektor Bożena Wieczorek powitała wszystkich uczniów i
życzyła nam wielu sukcesów. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do pierwszoklasistów, dla
których był to wyjątkowy i pełny
wrażeń pierwszy dzień w szkole.
Podczas uroczystości uczniowie
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie
zaprezentowali publiczności przedbezskutecznie próbowali przedłużyć wakacje.
stawienie pt. „Jak pozbyć się pani
Świetnie przygotowana uroczy- szemy sprawdzian szóstoklasisty.
jesieni?”. W przedstawieniu tym kilW nowym roku szkolnym życzyku leniuchów próbowało przedłu- stość wprowadziła nas w doskonały
żyć sobie wakacje. Oczywiście bez- humor. Z entuzjazmem i pełni za- my wszystkim uczniom samych ceskutecznie. Występ zebrał gromkie pału od pierwszych dni przystąpi- lujących ocen, a nauczycielom przybrawa, a uczniowie dzięki niemu liśmy do nauki, a w szczególności jemnej pracy z młodym pokoleniem.
SP Gródków
mogli rozpocząć nowy rok szkolny my - uczniowie klasy szóstej, którzy
pod
koniec
roku
szkolnego
pi2014/2015 z uśmiechami na twarzach.

SUKCES SZKOŁY W STRZYŻOWICACH w Konkursie SKO
Po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach należący
do Szkolnej Kasy Oszczędności zdobyli wyróżnienie 2. stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Klas
Oszczędności, a tym samym otrzymali
nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł.
Jednak największym naszym sukcesem jest wygranie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Wiosenne Filmowanie z SKO”, którą jest kamera
cyfrowa.
Od początku funkcjonowania SKO
prowadzimy blog SKO Polakowski,
gdzie zamieszczamy opisy naszych
działań oraz komentujemy działania
innych szkół, oczekujemy komentarzy
naszych poczynań oraz ocen w rankingu na najbardziej lubiany i najpopularniejszy blog SKO.
Aktualnie zajmujemy 66. miejsce w rankingu na najpopularniejszy i 85. miejsce w rankingu najbardziej lubiany blog SKO. Jest to

Uczniowie ze Strzyżowic wiedzą jak oszczędzać.
Oszczędzają i zdobywają nagrody.

nasze duże osiągnięcie, gdyż szkół
prowadzących blogi w całej Polsce
jest aktualnie 520 i stale ich przybywa.
Wszystkich mieszkańców Gminy
Psary - rodziców, uczniów i nie tylko –

zapraszamy na nasze strony blogowe:
www.szkolneblogi.pl/blogi/spstrzyzowice-1.
Opiekun SKO
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NASZA NIEZWYKŁA, WAKACYJNA PRZYGODA
Tegoroczne wakacje rozpoczęły się dla gimnazjalistów z Psar w sposób wyjątkowy. Na początku lipca
czternastu uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunami miało możliwość uczestniczenia w ciekawej wyprawie do Sankt Petersburga.
Już sama podróż do tego oddalonego od Polski o 1444 kilometrów miasta
była dla niektórych z nas czymś absolutnie wyjątkowym, ponieważ część podróży odbyliśmy samolotem. Po bardzo
przyjemnym locie udało nam się szczęśliwie wylądować na gościnnej, rosyjskiej ziemi. Program wyjazdu przebiegał
pod hasłem „Propaganda w architekturze” i przepełniony był licznymi atrakcjami, bowiem w ciągu jedenastu dni
zwiedziliśmy naprawdę dużo. Były to
miejsca takie jak: Twierdza Pietropawłowska wraz z soborem, Sobór Smolny
i sobór św. Izaaka oraz absolutnie zachwycający Sobór Zmartwychwstania
Pańskiego, Newski Prospekt, czyli serce Petersburga; najstarszy ogród miasta – znany jako Letni Sad - założony
w 1704 roku; Peterhof, Carskie Sioło,
klasycystyczny pałac w Pawłowsku oraz
miejsce niewątpliwie wyjątkowe - Ermitaż, w którym zgromadzonych jest 3
miliony eksponatów. Aby je wszystkie
obejrzeć, zwiedzając muzeum po 10
godzin dziennie, potrzebowalibyśmy 15
lat.
Na mnie największe wrażenie wywarła jednak trwająca całą noc podróż
statkiem na unikalny archipelag Wałaam położony w północno-zachodniej
części jeziora Ładoga. Zgodnie z legendą, sam Apostoł Andrzej, nazywany w
Rosji Pierwozwannyj, w trakcie swej
misji ewangelicznej, dotarł do tej odległej krainy i postawił na głównej wyspie
archipelagu Wałaamie krzyż z kamienia.
Dzisiaj znajduje się tu prawosławny monastyr i rozliczne pustelnie i kościółki
zwane skitami, które z dużym zainteresowaniem zwiedziliśmy.
Obejrzeliśmy także dzielnicę Petersburga, która powstała w epoce socrealizmu. I tu także było, co podziwiać.
Miasto Piotra Wielkiego jest zresztą
tak bogate w zabytki architektury, że
mogliśmy bez wielkiego trudu dostrzec
różnice w filozofii architektury poszczególnych okresów historyczno-kulturowych.
Nasz pobyt to nie tylko wycieczki.
Były też artystyczne zajęcia praktyczne
w szkole, plener malarski, lekcje historii
i sztuki. Odbyła się także dyskusja na
temat projektu oraz wykład jednego
z rodziców – pracownika naukowego.

Gromadziliśmy dokumentację fotograficzną i filmową, którą zamierzamy wykorzystać w dalszej części projektu.
W czasie wycieczek i zajęć towarzyszyli nam nowo poznani koledzy
uczęszczający do rosyjskiej szkoły dla
dzieci słabowidzących i niewidzących.
Mieliśmy okazję poznać dyrektora ich
szkoły, który z wielką dumą oprowadził nas po nowo wyremontowanym
budynku, prezentując metody uczenia
przystosowania do życia pomimo niepełnosprawności. Na uroczystej kolacji
zorganizowanej na parę dni przed naszym wyjazdem mogliśmy spróbować
tradycyjnych rosyjskich dań przyrządzonych przez rodziców naszych kolegów.
Wyjazd był bardzo pouczający pod
każdym względem. Poza zgłębianiem

tematu propagandy w architekturze
uczyliśmy się m.in. samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania i
współpracy. Niemniej jednak ogromnym
doświadczeniem było obcowanie z kolegami i koleżankami niewidzącymi i niedowidzącymi. Zrozumieliśmy, jak wielką
rolę w ich życiu możemy odegrać.
Nasza rosyjska przygoda nie została jednak zakończona, bowiem we
wrześniu do naszych drzwi zapukają
uczniowie biorący udział w projekcie z
zaprzyjaźnionego Petersburga. Podczas
trwania ich wizyty w Polsce postaramy
się być dla nich równie gościnni jak oni
byli dla nas.
Julia Sorn
Gimnazjum w Psarach

Gimnazjaliści podczas zwiedzania miasta Petersburg.
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GŁOS Szkolny

NOWY ROK SZKOLNY W GIMNAZJUM ROZPOCZĘTY

Wszyscy nowi uczniowie zostali uroczyście przyjęci w poczet gimnazjalistów

1 września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny 2014/2015. Jak co roku w szczególny sposób przywitaliśmy tych, którzy dopiero wkroczyli w mury naszej
szkoły i uczęszczać będą do klas pierwszych. Każdy pierwszoklasista uroczyście został pasowany na pełnoprawnego
gimnazjalistę i odznaczony emblematem z logo szkoły. Ażeby uśmiech na
twarzy i dobre humory towarzyszyły
im przez trzy lata nauki wszyscy zostali
poczęstowani świeżutkim, smacznym,
niezwykle zdrowym, pełnym witamin
sokiem z cytryny.
Samorząd Uczniowski
Gimnazjum w Psarach

CZYTAMY!

Już po raz drugi uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w Narodowym
Czytaniu, akcji pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
Celem akcji jest „popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę
dbałości o polszczyznę oraz rozwijanie wspólnej tożsamości” (czytamy
na oficjalnej stronie Prezydenta RP).
W zeszłym roku wspólnie bawiliśmy się przy utworach Aleksandra
Fredry. Tym razem sięgnęliśmy do
„Trylogii” Henryka Adama Aleksandra Piusa Sienkiewicza herbu Oszyk.
Na wstępie poznaliśmy sylwetkę polskiego noblisty. Prezentacja multimedialna przybliżyła nam zarówno twórczość powieściopisarza, jak również
fakty i ciekawostki z jego prywatnego
życia. Kto z nas wie, że Sienkiewicz
był zapalonym podróżnikiem i bardzo
lubił polowania (mógł się poszczycić
upolowaniem krokodyla i hipopotama)?
Tegoroczna akcja przybliżyła nam
przygody sienkiewiczowskich bohaterów „Ogniem i mieczem”, „Poto-

Uczestnicy szkolnego czytania Trylogii Sienkiewicza

pu” i „Pana Wołodyjowskiego”. Z
trudnym językiem świetnie poradziły
sobie nasze lektorki: pani dyrektor
Grażyna Trzcionka, polonistka pani
Karina Bizan i pani Barbara Niebylska. Słuchacze z zainteresowaniem
wysłuchali wybranych fragmentów.
Nie obyło się bez pytań (np.: „Dlaczego oni jeździli kołyskami?”, „Kto

to była Pani Kowalska?”).
Od ponad stu lat zapierające dech
w piersiach przygody bohaterów
„Trylogii” mają liczne grono czytelników wśród młodzieży i dorosłych.
Mamy nadzieję, że nasze spotkanie
zachęciło do lektury najmłodszych
czytelników.
SP Dąbie

INFORMACJE
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Rusza II edycja konkursu „Kibicuj z klasą”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach wraz z Urzędem Gminy w sezonie rozgrywek sportowych jesień
2014 – wiosna 2015, ogłosiły II edycję konkursu – „Kibicuj z Klasą”, którego głównym celem jest propagowanie
poprzez sport zdrowego stylu życia, przestrzegania zasad odpowiedniego kibicowania – bez alkoholu, wulgaryzmów i prowokacji.
Konkurs został objęty honorowym pa- meczów poprzez np. występy taneczne klubów sportowych w gminie Psary, aktronatem przez Tomasza Sadłonia Wójta cheerleaderek, konkursy w czasie przerw tywny udział w ruszającej II edycji może
Gminy Psary oraz Podokręg Sosnowiec- czy przeprowadzoną konferansjerkę. wpłynąć na zwiększenie środków finanki Śląskiego Związku Piłki Nożnej w So- Przyznawane punkty z poszczególnych sowych na wspieranie i upowszechnianie
snowcu i jest adresowany do wszystkich spotkań będą sumowane. Klub Sportowy, kultury fizycznej na terenie gminy Psary.
klubów piłkarskich A i B klasy z terenu który zdobędzie największą liczbę not w Trzymamy kciuki za naszych sportowców
okresie całego sezonu – runda jesienna i i liczymy na ich ogromne zaangażowanie,
gminy Psary.
W ramach konkursu tak samo jak w runda wiosenna – otrzyma nagrodę rze- które z pewnością wpłynie na popularyzaubiegłych edycjach na losowo wytypowa- czową w postaci sprzętu sportowego.
cję kultury fizycznej w naszej gminie. Red.
nych spotkaniach poszczególnych Klubów
Konkurs ma na celu propagowanie
Sportowych obecni będą obserwatorzy przestrzegania zasad odpowiedniego kioceniający zaangażowanie drużyn piłkar- bicowania – bez alkoholu, wulgaryzmów
skich w przygotowanie i przeprowadze- i prowokacji, a obowiązywać będzie podnie zawodów. Obserwatorzy podczas czas rozgrywek sportowych realizowaspotkań będą oceniali właściwe zacho- nych przez Kluby Sportowe zadeklarowanie kibiców, pozytywny doping wobec wane do współpracy. Wygraną w II edycji
obu drużyn, przygotowanie boiska oraz jest sprzęt sportowy dla klubu o wartości
trybun do meczu, respektowanie zakazu – za kolejno od I, II i III miejsce: 5 000, 3
spożywania alkoholu oraz uatrakcyjnienie 000 i 2 000 zł. Co ważne dla wszystkich

Odblaski obowiązkowe dla pieszych
Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat – od 20 do 500 zł.
Dotychczasowe zapisy ustawy „Prawo około 40 metrów. Natomiast osoba pieo ruchu drogowym” nakładały obowiązek sza, mająca na sobie elementy odblaskonoszenia elementów odblaskowych jedy- we, staje się widoczna nawet z odległości
nie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwaustawodawca rozszerzył go na wszystkich, lają kierowcy wyhamować i bezpiecznie
niezależnie od wieku, którzy będą poru- ominąć pieszego.
szać się po zmierzchu poza obszarem zaW uzasadnieniu do projektu nowelizabudowanym.
cji „Prawa o ruchu drogowym” podkreślaW przepisach przewidziano wyją- no, że koszty elementów odblaskowych
tek: pieszy będzie mógł się poruszać po są znikome, natomiast koszty leczenia
zmierzchu poza obszarem zabudowanym ofiar wypadków, nie licząc strat materialbez elementów odblaskowych, jeżeli bę- nych, są zdecydowanie wyższe i trudne do
dzie się znajdował na drodze przeznaczo- oszacowania. Nowy przepis nie powoduje
nej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. obciążenia dla budżetu państwa, może naNowy przepis nie będzie miał zastosowa- tomiast ocalić życie wielu użytkownikom
nia w strefie zamieszkania – tam pieszy dróg.
korzysta z całej szerokości drogi i ma
Chociaż nowe prawo nakłada obowią- w postaci naszywek, opasek, zawieszek,
pierwszeństwo przed pojazdem.
zek noszenia odblasków tylko na osoby breloków itp. Często spotyka się je także
Elementami odblaskowymi mogą znajdujące się poza obszarem zabudowa- wszyte w odzież, obuwie czy plecaki – jebyć przedmioty doczepiane do ubrania, nym, to i tak zachęcamy do umieszczania śli jesteśmy na zakupach, warto zwrócić
opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne tych elementów na odzieży przez wszyst- na to uwagę. Coraz powszechniejsze stają
jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się kich pieszych: zarówno dzieci, młodzież się również zwykłe kamizelki odblaskowe,
umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w jak i dorosłych, także na obszarach za- śmiało zakładane przez wielu rowerzyokolicy środka klatki piersiowej i pleców budowanych. Odblaski niemal w każdej stów i pieszych.
Opracowano na podstawie informacji pra– wówczas będziemy mieli pewność, że są sytuacji poprawiają widoczność pieszego,
sowej
Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
dobrze widoczne dla innych uczestników nawet przy oświetleniu ulicznym. Taka
Red.
ruchu drogowego.
profilaktyka nie szkodzi i niewiele kosztuje
Przydatne linki z informacjami o odWarto przypomnieć, że po zmroku a może uratować życie. Wyposażenie się
pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany w elementy odblaskowe nie jest trudne blaskach: http://akademia.odblaskowi.pl,
przez kierującego pojazdem z odległości – odblaski można kupić niemal wszędzie http://www.odblaskowi.pl/
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Westernowe zakończenie wakacji
Na zakończenie wakacji 18-osobowa grupa dzieci i młodzieży, które najaktywniej uczestniczyły w wakacyjnych zajęciach prowadzonych przez GOK, wybrała się na wycieczkę do Miasteczka Westernowego Twinpigs
w Żorach.
Na miejscu czekało na nich mnó- dodatkowych atrakcji, takich jak: dmu- paintballa zorganizowane w parku Żustwo atrakcji. Najmłodsi mogli skorzy- chańce, zjeżdżalnie czy malowanie twa- rawiniec. Fotorelacje z wycieczki oraz
stać z minikolejki górskiej, karuzeli czy rzy i rąk. „Najbardziej podobała mi się galerie zdjęć z wakacji można obejrzeć
trampoliny, a najstarsi z ogromnego wycieczka do kopalni i kolejka. Fajnie, że na stronie www.gok.psary.pl. GOK.
koła młyńskiego, z którego można było możemy na wesoło zakończyć wakacje i
podziwiać panoramę pobliskich miast, bawić się razem na tylu fajnych urządzeoraz z przyprawiającego o gęsią skórkę niach” - podsumowała wyjazd 13-letnia
wahadła. Pomiędzy szaleństwami na wy- Wiktora.
myślnych urządzeniach dzieciaki brały
Wycieczka w całości została sfinanudział w pokazie magii, napadzie na bank sowana ze środków GOK i była formą
oraz wybrały się w krótką podróż na podziękowania dla dzieci, które w czasie
księżyc do miniplanetarium. Jednak naj- wakacji aktywnie angażowały się i brały
większym zainteresowaniem cieszyła się udział w zajęciach. Bogata i różnorodpodróż w głąb starej kopalni, w której na oferta zajęć przygotowana na tegona uczestników czekały komputerowo roczne lato sprawiła, że dzieciaki mogły
wykreowane węże giganty, pająki, nie- bezpiecznie i wesoło spędzić wolny czas.
toperze oraz zapierający dech w pier- Wśród zajęć, największym zainteresosiach zjazd pionowo w dół, a wszystko waniem cieszyły się zajęcia plastyczne,
w wymiarze 5D. W czasie wycieczki komputerowe i sportowe oraz sfinanWspólne zdjęcie uczestników
dzieciaki mogły skorzystać również z sowane przez samorząd rozgrywki
wycieczki do miasteczka Twin Pigs

Debiut drużyn APN Psary w rozgrywkach ligowych
Po prawie półtorarocznym okresie przygotowawczym, licznych meczach towarzyskich oraz
intensywnym obozie treningowym przyszedł czas na sprawdzenie umiejętności młodych piłkarzy na wyższym szczeblu.
Od rundy jesiennej 2014 roku wszystNie lada wyzwanie czekało też na- kowno, Jedynka Łazy i Szczakowianka
kie drużyny naszej Akademii Piłkarskiej szych najmłodszych piłkarzy – Żaków, Jaworzno. Pierwszy ligowy występ był
zostały zgłoszone do rozgrywek ligo- wśród których znajdują się zawodnicy w ogromnym przeżyciem dla naszych piłwych w podokręgu Sosnowiec. Przez wieku 8 -10 lat, którzy rozgrywają swoje karzy, którzy stremowali nie pokazali w
ponad 2 miesiące, często nawet 2 razy mecze głównie na boiskach typu Orlik. pełni swoich możliwości i zajęli ostatnie
w tygodniu, każda z grup rozegra kilka- W pierwszym turnieju rozegranym we miejsce. Za to tego samego dnia podczas
naście meczy. To najlepszy ze sposobów wrześniu na boisku trawiastym w Ujej- meczu towarzyskiego z gospodarzami
na sprawdzenie swoich umiejętności, scu zmierzyli się z drużynami: Pionier wygrali.
c.d. na str. 15
ale i na dalsze doskonalenie piłkarskiego Ujejsce I, Pionier Ujejsce II, Orbita Burzemiosła, szczególnie z drużynami, które w lidze występują już kilka lat. Poza
tym element rywalizacji, czyli miejsce w
tabeli, jest kolejnym z czynników motywujących każdego młodego piłkarza
do dalszej pracy nad sobą. Możliwość
poznania nowych osób i obiektów sportowych czyni również każde ze spotkań
ciekawszym i bardziej emocjonującym.
Pierwszy weekend września był
dla naszych zawodników największym
sprawdzianem. Punktowany mecz,
sprawdzanie przez sędziego przygotowania do gry – ochraniaczy, obuwia oraz
ogólna atmosfera, pomimo niemałego
stresu, pozwoliły im poczuć się 100%
prawdziwymi piłkarzami. Następne mecze, w których pierwsze emocje już opadły, były dla zawodników nie tylko nauką
i kolejnym doświadczeniem, ale i dobrą
Młodzi piłkarze grają bardzo dynamicznie
zabawą.
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c.d. ze str. 14 „Debiut drużyn APN...”

Grupa Orlików zgromadziła już na
swoim koncie pierwsze 3 punkty w karierze, wygrywając z zespołem Zew
Kazimierz 4:1. Na listę strzelców zapisali
się Kamil Pazik oraz Mateusz Osiecki,
którzy strzelili po dwie bramki w meczu.
Należy jednak podkreślić, iż wygrana
jest oczywiście dziełem całej drużyny.
Dowodem na to, że mecze ligowe
są świetnym czynnikiem szkoleniowym
jest grupa Juniorów, która w rozgrywkach bierze udział już kilka lat. W pierwszym meczu z zespołem Zew Kazimierz
wygrali oni aż 7:0. Strzelcami bramek
byli: Robert Dankowski – kapitan drużyny (2 bramki), Damian Gęborski (2
gole), Paweł Krzyżak (2 bramki) oraz
Adam Sobczyk (1 bramka). Drugie spotkanie z bardzo dobrą i doświadczoną
drużyną – Skalniak Kroczyce – również
zakończyło się dla nich zwycięstwem.

Z wynikiem 4:3 pulę zdobytych bramek
o jedną powiększył Krzyżak Paweł, zaś
niekwestionowanym strzelcem meczu
okazał się ze swym hat-trickiem Damian Gęborski. Z kompletem punktów
Juniorzy plasują się obecnie w samej
czołówce tabeli.
Nie lada wyzwanie czekało też naszych najmłodszych piłkarzy – Żaków,
wśród których znajdują się zawodnicy
w wieku 8 -10 lat.
Najwięcej spotkań do rozegrania ma
grupa młodzików w wieku 11 -12 lat,
którzy rywalizują z 14 zespołami z terenu Zagłębia, rozgrywając, aż 2 mecze
tygodniowo. W swoim ligowym debiucie zmierzyli się z drużyną Silent Dąbrowa Górnicza, w którym przegrali
5:2, prezentując jednak dobrą i ambitną
grę do samego końca. Pierwsze wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec również zakończyło się porażką,
ale już w kolejnym meczu domowym

nasi piłkarze pokonali Wojkowice Millenium 4:2.
- Jesteśmy bardzo dumni z naszych
młodzików, którzy od września tego
roku biorą udział w profesjonalnych
rozgrywkach. Koszty udziału w nich
pokrywane są przez gminę Psary, która
opłaca obsługę sędziowską, transport,
ubezpieczenia oraz zatrudnia trenerów
drużyn. - mówi Adam Adamczyk, gminny koordynator sportu.
Wszystkim drużynom Akademii Piłki
Nożnej z Psar gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach. Kibiców
zapraszamy do dopingowania naszych
zespołów na nadchodzących meczach.
Najbliższy turniej żaków odbędzie się
27 września na boisku Orlik za Gimnazjum w Psarach, , grupa młodzików
rozgrywa z kolei swoje mecze w każdy
wtorek miesiąca na boisku Iskry Psary
przy ulicy Malinowickiej. K.D. i Red.

Wakacje na sportowo – podsumowanie programu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach zrealizował w te wakacje bogaty program zajęć dla dzieci i młodzieży
pt.: „Wakacje na Sportowo bez Alkoholu, Narkotyków i Nikotyny – Uśmiech, Słońce i Ja”.
W lipcu i sierpniu br. odbywały się tur- prace plastyczne, wzięli udział w quizie Pomocy Społecznej w Psarach, w ramach
nieje, konkursy oraz zajęcia sportowe, oraz stworzyli ciekawe prezentacje mul- programu „Wakacje na Sportowo bez
Alkoholu, Narkotyków i Nikotyny” pod
mające na celu aktywne zagospodarowa- timedialne.
Pomoc w sprawowaniu opieki i orga- honorowym patronatem Wójta Gminie dzieciom i młodzieży czasu wolnego
oraz propagowanie zasad fair play. Zaję- nizowaniu czasu wolnego podczas konku- ny Psary – Tomasza Sadłonia i Śląskiego
cia odbywały się na terenie rekreacyj- rencji sportowych świadczyli wolontariu- Związku Piłki Nożnej w Katowicach. W
no-sportowym przy Ośrodku Pomocy sze – nauczyciele wychowania fizycznego: tegorocznej edycji turnieju zwycięzcę wySpołecznej w Psarach oraz w Gimnazjum Adam Adamczyk, Jacek Grzywnowicz i łoniły dopiero rzuty karne. Pierwsze miejAndrzej Olszewski. Program oparty zo- sce zajęła drużyna UKS Gimnazjum Psary,
Psary.
W trakcie wakacji w Świetlicy Integra- stał na organizacji zajęć prezentujących a piłkarze z Zagłębia Sosnowiec otrzymali
cyjnej OPS oraz Wiosce Internetowej różnorodne rodzaje sportu (piłka nożna, puchar Fair Play. Zespoły otrzymały z rąk
realizowany był program profilaktyczno- siatkówka plażowa, koszykówka, badmin- Prezesa Stowarzyszenia „Sportowa Gmi-rekreacyjny „Aktywnie i wesoło w gru- ton, tenis ziemny, ringo, tenis stołowy i na Psary” – Adama Adamczyka okoliczpie – Wakacje 2014” w trakcie, którego zabawy rekreacyjno-sportowe).
nościowe dyplomy i puchary. Cały turniej
Główną atrakcją stał się III Turniej w woluntarystycznie sędziował Marcin Szyuczestnicy m.in. rozegrali turniej tenisa
stołowego, piłkarzyków, stworzyli piękne Piłce Nożnej o puchar Zdrowia Ośrodka monek, któremu serdecznie dziękujemy
za bezinteresowną pomoc i życzliwość
okazaną dzieciom.
W zajęciach udział wzięło około 76
dzieci. Realizacja celów zawartych w programie była możliwa dzięki udanej współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym
Gimnazjum, Gimnazjum Psary i Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Sportowa
Gmina Psary”
Nagrody dla najaktywniejszych uczestników w postaci sprzętu sportowego (futbolówki, piłki do koszykówki, siatkówki
plażowej, sprzęt do badmintona, tenisa
stołowego, tenisa ziemnego) zostały zakupione ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Wręczenie nagród dla zwycięzców
Alkoholowych Gminy Psary. OPS.
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igor i monika - artystyczny duet z gminy psary
Monika i Igor są mieszkańcami naszej gminy i stanowią duet zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Oboje zawodowo zajmują się dekoracją wnętrz. Skończyli Akademię Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie, Monika wydział malarstwa, Igor wydział rzeźby. Ich prace można obejrzeć na stronie www.drewnoikamien.pl oraz na www.szarobialo.pl
Głos Gminy Psary: Opowiedzcie o
tym co robicie, czym zajmujecie się
na co dzień, w jaki sposób powstają
projekty?
Igor: Na co dzień zajmuję się stolarstwem, rzeźbą, renowacją antyków, Monika malarstwem sztalugowym, ściennym
i malarstwem meblowym. Krótko mówiąc nasza praca obejmuje szeroko pojętą
aranżację i dekorację wnętrz, renowację
oraz tworzenie przedmiotów z drewna,
kamienia na zamówienie.
Zdarza się, że współpracujemy ze sobą
już w tej pierwszej fazie projektowej, łącząc stolarstwo z malarstwem, lub pomagamy sobie przy większych projektach i
zleceniach.
Monika: Czasami podejmujemy się
zleceń, które kosztują mnie mnóstwo
stresu, a co za tym idzie przełamywania
wszelkich lęków, ograniczeń np. renowacja
fasady kościoła, na 20 metrowym rusztowaniu, kołyszącym się przy każdym ruchu.
GGP: Czym jest dla Was praca?
M: Życie i twórczość jest drogą, ruchem, ciągłym poznawaniem, badaniem,
doświadczaniem, obserwacją siebie. Czasem spokoju, skupienia, medytacji, kontemplacji. Poszukiwaniem odpowiedniej
formy do ukazania, wyrażenia tego co
we mnie. Jest procesem, który ewoluuje,
zmienia się i rozwija wrażliwość emocjonalną. Twórczość jest sensem, jest działaniem, dzieleniem, dawaniem, a malarstwo
jest dziedziną, w której się spełniam, za-

równo wtedy, kiedy siedzę nocami w samotności
przed obrazem, jak i wtedy,
kiedy rozmawiam z ludźmi, aranżuję wnętrze czy
projektuję. Nie ma granicy
pomiędzy pracą, a życiem,
jest tylko radość z tego co
się tworzy, a na nią również
składa się ulga mięśni wypoczywających po wysiłku,
zapach terpentyny, brudne
Monika Korpak i Igor Polasiak
od farb ręce i ubranie, ale
dla mnie to jest jak oddech
tworzenie rzeczy, unikatowych, nieponieba.
wtarzalnych, najwyższej jakości. BudowaI: Czas spędzony przy pracy ma inny nie nastroju, klimatu, ciepła we wnętrzu.
wymiar. Sprawia, że ja przestaje istnieć, Przenikanie codzienności z naszym poczupochłania bez reszty. Stolarstwo jest dla ciem piękna, estetyki. Nadawanie charakmnie językiem, którym ciągle uczę się teru pomieszczeniom, tak aby można było
posługiwać, który każdego dnia odkrywa w nich odpocząć.
przede mną nowe, nieznane, zaskakująGGP: Czy macie jakąś odskoczce, a przy tym uczy pokory i cierpliwości. nię, coś poza sztuką w waszym żyDzięki pracy otrzymuje przywilej i za- ciu?
szczyt poznawania siebie.
M: Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy,
GGP: Co was inspiruje na co ale potrzebujemy też wiele przestrzeni
dzień?
dla siebie. Taka równowaga jest dla nas
I: Wszystko nas inspiruje. Emocje, mu- złotym środkiem i powoduje, że na wiezyka, ludzie, książki, jesień, aura, smak lu płaszczyznach życia rozumiemy się bez
kawy z mlekiem...
słów. Poza sztuką, na pewno muzyka,
M: Zaczynam coraz dokładniej przyglą- książki, film, pływanie i parę innych rzeczy,
dać się naturze i dzięki temu czuję rytm, ale to wszystko i tak ma wspólny mianowktórego sama jestem częścią. Pędzel, farba nik, przenika i łączy się ze sobą.
po którą sięgam, kolor, struktura podłoża
GGP: Jakie macie plany zawodojuż same w sobie są inspiracją, wystarczy we na przyszłość , w jakim kierunku
chcieć słuchać i patrzeć. To czego szukamy chcielibyście się rozwijać?
to tak naprawdę
I: Czas pokaże . Nie mam planu. Stamy sami jako esen- ram się jak najlepiej potrafię spełniać oczecja, połączenie.
kiwania ludzi, którzy do mnie przychodzą,
GGP:
Na nie zapominając również o sobie. Szukam
czym
polega harmonii i równowagi w tym co robię, staw y j ą t k o w o ś ć ram się wykonywać to czego dotykam najWaszych projek- lepiej jak potrafię, a reszta przyjdzie sama.
tów?
M: Czuję, ze należy budzić to co w nas
I: To rodzaj drzemie i tylko czeka, żeby zaistnieć, to
spełniania czyichś jest zarówno dla mnie siłą i motywacją.
marzeń, potrzeb, Cel zmienia się z każdym krokiem, a nie
a zarazem swoich o punkt dotarcia chodzi, ale o samą drogę.
ambicji. To pew- W moim przypadku o doskonałość, która
nego rodzaju kom- nie jest bynajmniej osiągnięciem celu, ale
promis między tym jest właśnie drogą, jest tworzeniem.
co nazywamy sztuGGP: Dziękuję za rozmowę i żyką, a przedmiotem, czę Wam wielu sukcesów zarówno
który służy, który w życiu zawodowym jak i prywatma
zastosowanie, nym.
Jedno z wykonanych przez Monikę i Igora wnętrz
przeznaczenie. To
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Wyjazd integracyjny do Będzina

19 sierpnia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wyjazd integracyjny dla dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi – podopiecznymi Ośrodka – do Muzeum Zagłębia w Będzinie,
celem poznania walorów przyrodniczych i turystycznych tego Królewskiego Miasta.

Spacer po Będzinie objął zwiedzanie z
przewodnikiem średniowiecznego Zamku Będzińskiego. Pilot wycieczki oprowadził zwiedzających po obiekcie i przybliżył
historię zamku od czasów jego powstania,
poprzez ważne wydarzenia historyczne
po współczesność. Młodzież obejrzała
również kolekcję ukazującą rozwój broni
i uzbrojenia od XVI do początków XX
wieku. Wystawa prezentowała broń białą i palną wraz z akcesoriami strzeleckimi
oraz broń artyleryjską.
Następnie uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem późnobarokowy Pałac Mieroszewskich z 1702 roku (kolejny obiekt
Muzeum Zagłębia). W sali na parterze, na
wystawie etnograficznej zrekonstruowano wnętrze wyposażenia zagrody chłopskiej tzw. chaty jednoizbowej z Zagłębia
Dąbrowskiego z początków XX wieku
oraz wnętrze chaty łużyckiej, wewnątrz
której znajduje się palenisko i podstawowe, proste wyposażenie. Zebrano szereg
przedmiotów z okresu wczesnego śre-

Uczestnicy wycieczki integracyjnej do Będzina

dniowiecza związanych z codziennym życiem mieszkańców grodu. Na pierwszym
piętrze budynku wyeksponowano dawne
reprezentacyjne umeblowanie pałacu. Na
ścianach umieszczono obrazy Samuela
Cyglera, będzińskiego artysty, m.in. obrazy olejne i akwarele. Głównym tematem

w jego twórczości są widoki miasteczek.
Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Podziemi Będzińskich – to ponad
400 metrów podziemnych korytarzy, komór a także atrakcje wewnątrz tuneli, m.
in. uskok geologiczny zwany Uskokiem
Będzińskim. OPS.

Szlakiem zapomnianych kopalń na terenie ziemi psarskiej
26 czerwca 2014 r. o godz. 16.00 grupa byłych górników, w tym głównie członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Koło „Zagłębie” w Będzinie, zebrała się na wycieczkę do Psar w celu zwiedzania
miejsc po dawnych kopalniach węgla kamiennego i szybów górniczych.
Miejscem spotkania seniorów górników był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach. Wycieczkę zorganizował i poprowadził Tadeusz Trzcionka
– przewodniczący Klubu Seniorów we
wspomnianym kole SiTG.
Cała grupa udała się w miejsca nieistniejących już kopalń węgla kamiennego
na terenie Psar. T. Trzcionka opowiadał
zebranym o historii psarskiej ziemi na
podstawie własnej wiedzy oraz informacji zawartych w książce Bolesława
Ciepieli „Dawne Zapomniane Kopalnie
na terenie Ziemi Psarskiej”. Na obszarze Psar znajdowało się sześć kopalń.
Najstarsza z nich, bez nazwy, uruchomiona w roku 1724, była własnością
biskupa krakowskiego, a następnie
Księstwa Siewierskiego, wydobywano
z niej węgiel wysokokaloryczny używany do wytopu stali i robót w kuźniach.
Znajdowała się na dodatkach chłopskich zwanych Grabownicą (obecnie
ulica Graniczna). Graniczyła od strony
południowej z ul. Szkolną, a od północy łączyła się z ulicą Belną w Strzy-

żowicach. Najmłodszą kopalnią była
kopalnia „Rudokoks”, która istniała w
latach 1928 do 1930 i znajdowała się na
polach Horzelów i Pierzchalskich. Zajmowała obszar od wzniesienia zwanego Wzgórzem Mogielnica aż do granic
Grodźca. Przewodnik wspomniał również o kopalniach na terenie Strzyżowic – dostępne źródła podają, że było
ich pięć. Niektóre podania określają je
jako Zagłębie Strzyżowickie, a inne jako
Psarskie. Dziś mało kto pamięta, gdzie
znajdowały się te kopalnie i, że Psary
były kolebką górnictwa węglowego w
Zagłębiu Dąbrowskim.
Pokłosiem omawianej wycieczki było
odnalezienie miejsca, w którym najprawdopodobniej znajdował się szyb
„Tadeusz I”. Odkrycia tego dokonał
w dniu 21 lipca br. Tadeusz Trzcionka
wraz z bratem Antonim. Panowie wybrali się, by spenetrować działkę, gdzie
mieli nadzieję, że znajdą ślad po starej
studni, a tym samym po szybie kopalni „Tadeusz I”. Tadeusz Trzcionka pamiętał, że na posesji śp. Władysława

Zarychty zamieszkałego w Psarach była
studnia z bardzo dobrą wodą pitną, z
której korzystała cała rodzina. Ta studnia była pozostałością po szybie wydobywczym kopalni „Tadeusz I” znajdującym się między ulicą Szkolną, a ulicą
Kamienną.
W poszukiwaniach pomogli mieszkańcy sąsiadujący z tą działką. Szukano
otworu w ziemi zabezpieczonego starymi gałęziami drzew. Starania te zakończyły się sukcesem. Poszukiwacze
odnaleźli prostokątny otwór o wym.
około 70 cm x 250 cm – był to znak,
że w tym miejscu najprawdopodobniej
znajdował się szyb wydobywczy kopalni
„Tadeusz I”, ponieważ w końcu XVIII w.
przekroje szybów miały właśnie kształt
kwadratu albo prostokąta. Oczywiście
znalezisko to wymaga jeszcze oczyszczenia terenu, szczegółowego zbadania
oraz odpowiedniego zabezpieczenia i
oznakowania. Stanowi ono jednak cenne świadectwo, istniejących kopalń na
terenie gminy. B.C.
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Nowa organizacja ruchu na psarskich drogach

W gminie Psary podjęto kolejne kroki do zwiększenia bezpieczeństwa na gminnych drogach. Od początku stycznia na dziewięciu z nich wprowadzono znaki strefy zamieszkania.
Strefy zamieszkania wprowadzono jest oznaczony znakiem D-40 (“strefa pojazdami, dodatkowo dzieci, które nie
w: Sarnowie na ulicach Krótkiej, Grun- zamieszkania”), wyjazd zaś tablicą D-41 ukończyły 7. roku życia mogą poruszać
towej, Wąskiej, Browarnej i Poprzecz- (“koniec strefy zamieszkania”). Kierow- się w niej bez opieki. Red.
nej, w Preczowie na ulicach Brzeźnej, ca pojazdu wjeżdżając na taki teren nie
Zielonej i Jaworowej w Psarach na ul. może przekraczać prędkości 20 km/h i
Kamiennej.
może parkować pojazdy jedynie w wy„Strefa zamieszkania”, jak czytamy znaczonych do tego miejscach. W strew przepisach, oznacza „obszar obej- fie zamieszkania należy też zachować
mujący drogi publiczne lub inne drogi, szczególną ostrożność, ponieważ piesi
na którym obowiązują szczególne zasa- mogą się w niej poruszać całą szerokody ruchu drogowego, a wjazd do niej ścią drogi i mają pierwszeństwo przed

ZAPRASZAMY NA JOGĘ
Zapraszamy na ćwiczenia oparte na hatha jodze, połączone z dłuższym relaksem, które
łagodzą problemy z kręgosłupem, rozciągają i wzmacnaiają ciało i można je uprawiać
bez względu na kondycję.
Miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa w Gródkowie.
Każdy wtorek w godzinach: 17.45 - 19.15
Planowane jest otwarcie zajęć w czwartki. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem
telefonu: 605 885 503.
Zajecia prowadzi instruktor Iwona Kwaśny. Szczegółowe informacje, dotyczące zajęć
znajdą Państwo w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie lub na blogu www.jogawogrodzie.blogspot.com

GMINNE DOŻYNKI 2014
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7 września na stadionie sportowym w Psarach odbyły się Gminne Dożynki.W tym roku Święto Plonów cieszyło się
rekordową popularnością, co było widać najlepiej podczas wieczornego koncertu.
Świętowanie rozpoczęło się od uroczystego przemarszu korowodu dożynkowego spod Urzędu Gminy w Psarach. Poczty
sztandarowe, przedstawiciele władz, organizacji społecznych
oraz mieszkańcy przemaszerowali, na czele z Orkiestrą Dętą z
Góry Siewierskiej, na stadion sportowy. Tam odprawiono uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną pod przewodnictwem ks. kanclerza Mariusza Karasia, koncelebrowaną przez ks. proboszcza
Jana Piekarskiego, ks. wikarego Zenona Ptaka z parafii p.w. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Psarach oraz ks. Andrzeja Ciszewskiego proboszcza parafii p.w. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie. Następnie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”, który oficjalnie
rozpoczął tegoroczne święto plonów.
W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, który przywitał wszystkich gości przybyłych na dożynki:
Koła Gospodyń Wiejskich jak co roku przygotowały piękne
mieszkańców gminy, rolników i Starostów tegorocznych Dożywieńce dożynkowe
nek – Agatę Barańską oraz Sławomira Ciemięgę, a także: poczty
sztandarowe, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, reprezentantów Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji społeczno-kulturalnych i oświatowych. Wśród gości znaleźli się również
posłowie na Sejm RP: Witold Klepacz, Jarosław Pięta, dyrektor
Biura Senatora RP Zbigniewa Meresa – Janusz Żakowski, członek
zarządu Województwa Śląskiego – Arkadiusz Chęciński, Radni
Województwa Śląskiego – Małgorzata Ochęduszko-Ludwik i
Adam Lubas, Starosta Będziński – Krzysztof Malczewski, Radni Powiatu Będzińskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz –
Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Gminy Siewierz – Barbara
Bochenek, Przewodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica wraz z radnymi oraz przedstawiciele Śląskiego Związku Piłki
Nożnej – Władysław Drożdżal oraz Józef Grząba.
Na dożynki przybyło wielu gości
c.d. na str. 20

Tradycyjnie na dożynkach częstowano chlebem

Obrzęd dożynkowy poprowadził „Zespół Śpiewaczy Dąbie”

Występ dziecięcego zespołu folklorystycznego
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c.d. ze str. 19 „Gminne dożynki 2014”

Podczas wystąpienia Wójt podziękował rolnikom za ich ciężką pracę oraz podsumował prace i inwestycje, jakie dokonały
się w ostatnim roku w gminie Psary. W dalszej części imprezy
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń otrzymał brązową odznakę
„Za zasługi dla Sportu” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Odznakę uroczyście wręczyli: Członek Zarządu Woj.
Śląskiego – Arkadiusz Chęciński, Przewodniczący Komisji Odznaczeń Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Władysław Drożdżal
oraz Członek Zarządu ŚLZPN i Prezes Podokręgu Sosnowiec
ŚLZPN – Józef Grząba, którzy gratulując Wójtowi znamienitego osiągnięcia, życzyli dalszych sukcesów w pracy na rzecz
rozwoju i promocji kultury fizycznej w gminie.
Następnym elementem programu były występy artystyczne,
rozpoczęte pokazem Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego,
działającego przy Szkole Podstawowej w Dąbiu. Młodzi artyści
zatańczyli i zaśpiewali w tradycyjnych strojach ludowych. W
dalszej części zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych z Gródkowa, Strzyżowic, Sarnowa oraz gimnazjum w
Psarach. Następnie występowały gminne zespoły śpiewacze:
„Brzękowianie”, „Górzanie”, „OD...DO...”, „Tęcza”, „Strzyżowiczanie”, „Zagłębianki” oraz „Nasz Gródków”. Na zakończenie swoimi umiejętnościami popisały się uczestniczki zajęć
zumby prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Psary. To ostatnie można było potraktować jako zachętę do
dalszej zabawy – bezpośrednio po tym występie do wspólnego
tańca w skocznych, góralskich rytmach zaprosił uczestników
dożynek zespół Folky Band. Ustawiony przed sceną podest
szybko zapełnił się chętnymi do tańca i zabawy. Po tych szaleństwach przyszedł czas na występ gwiazdy wieczoru – zespołu „Classic”. Legenda polskiej sceny disco-polo swoimi hitami
rozgrzała psarską publiczność do czerwoności, co sprawiło,
że artyści bisowali aż dwa razy. Na zakończenie uroczystości
organizatorzy przygotowali widowiskowy pokaz sztucznych
ogni, który oficjalnie zakończył Gminne Dożynki 2014.
Wójt Gminy Psary oraz organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom, którzy wsparli organizację tegorocznych dożynek, tj. firmom: Bankowi Spółdzielczemu o/Psary, Zakładom
Ogrodniczym Bory Malinowskie, PPHU Stolmett, PPD Gródków, Transbud-Wulkan, Supermarket KAROLINA – Jarosław Dydak, DIAMENT J. Kupiński i G. Stróż, pani Justynie
Hołubowskiej –„Zielony Gościniec”, państwu Aleksandrze i
Bogdanowi Oliwie oraz Mariuszowi i Marzenie Kawiorskim.
Szczególne podziękowania należą się również strażakom
ochotnikom z jednostek z Psar, Goląszy-Brzękowic i Sarnowa
za pomoc oraz czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców
oraz druhom z OSP Preczów za wsparcie w obsłudze pokazu
sztucznych ogni. Red.

Gwiazdą wieczoru był zespół Classic

Podczas Dożynek na scenie zaprezentowały się wszystkie
zespoły śpiewacze, działające przy GOK w Gródkowie

Sołectwo Malinowice jak co roku wystawiło barwne stoisko

Popis grupy uczestniczek zajęć zumba, organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie

Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni

