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WYBRALIŚMY WÓJTA ORAZ RADĘ GMINY
Tomasz Sadłoń został ponownie wybrany na urząd Wójta Gminy Psary już w pierwszej turze głosowania.
3023 mieszkańców oddało swój głos na obecnego wójta, co stanowi ponad 60% wszystkich głosów ważnych.
Poznaliśmy też skład nowej Rady Gminy Psary, w której aż 10 mandatów zdobyli kandydaci z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Sadłonia.
W wyborach na wójta 3023 wyborców poparło dotychczasowego włodarza gminy, Tomasza Sadłonia, natomiast
pozostali kandydaci na stanowisko wójta otrzymali następującą liczbę głosów:
Marian Kozieł - 1429, Przemysław Krasoń - 572.
Również w wyborach do Rady Gminy Psary zwyciężył Komitet Wyborczy
Wyborców Tomasza Sadłonia zdobywając 10 z 15 mandatów. Poniżej przedstawiamy skład nowej Rady Gminy Psary.
Frekwencja w wyborach w Gminie Psary wyniosła ponad 52%.
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Wójt Tomasz Sadłoń podczas I sesji
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NOWE NAWIERZCHNIE NA DWÓCH STRZYŻOWICKICH ULICACH
Ku końcowi mają się prace na
gminnym odcinku ulicy Belnej, a
budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Bocznej w
Strzyżowicach już się zakończyła.
W połowie listopada ukończono prace na dwóch odcinkach ulicy Bocznej w
Strzyżowicach, gdzie powstała warta blisko 300 tys. zł droga z kostki brukowej
wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawcą
była firma Drogrem s.c. z Bytomia.
Z kolei na gminnej części ul. Belnej w
Strzyżowicach roboty rozpoczęły się w
październiku br. Zakres inwestycji na tym
odcinku obejmuje korytowanie na całym
odcinku remontowanej drogi, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami oraz
odwodnieniem. Długość remontowanej

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej na ul. Bocznej w Strzyżowicach

drogi wynosi 276 m, a szerokość jezdni 5
m. Obecnie budowlańcom zostało do wykonania około 78 mb. jezdni. Wykonawcą
zadania została wyłoniona w drodze prze-

targu firma: Zakład Robót Komunalnych
BUD-KOM s.c. Koszt inwestycji wyniesie
175 000 zł, a planowo ma się ona zakończyć do 10.12.2014 r. Red.

NOWA ESTETYKA GMINNYCH OBIEKTÓW
Na początku roku szkolnego na sali gimnastycznej w Strzyżowicach oraz na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy nowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Psarach pojawiły się inspirujące freski.
Sportowcy do osiągania sukcesów
potrzebują nie tylko dobrego zaplecza
treningowego i świetnych szkoleniowców. Najważniejszymi czynnikami są
siła woli i ambicja, czyli chęć sporto-

Fresk na sali gimnastycznej
w szkole w Strzyżowicach

wej walki i samodoskonalenia się. Te
elementy można stymulować poprzez
stwarzanie właściwej atmosfery na
obiektach sportowych czy przywoływanie postaci mistrzów w danych
dyscyplinach. Temu właśnie mają służyć wspomniane malowidła na sali w
Strzyżowicach oraz na budynku przy
kompleksie
sportowo-rekreacyjnym
w Psarach. Z jednej strony wypełniają
i urozmaicają one dotąd pustą i nudną przestrzeń białych ścian, a z drugiej
motywują młodzież do osiągania sukcesów sportowych. Na szczególną uwagę
zasługują freski na sali gimnastycznej, na
których znalazły się podobizny znanych
postaci ze świata wielkiego sportu.

Fresk na ścianie przy OPS Psary

Wykonawcą malowideł jest utalentowana malarka Monika Korpak, mieszkanka naszej gminy. Red.

ULICA KOŚCIUSZKI PRAWIE GOTOWA
Dobiega końca budowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej – jednego z największych zadań budowlanych realizowanych w tym roku
w gminie Psary.
Gminna część ul. Kościuszki została
przebudowana na długości 744,81 m na
odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do
Osiedla Czerwony Kamień. W ramach
inwestycji zmieniono konstrukcję jezdni,
która ma szerokość od 5 do 5,5 m, oraz
nawierzchnię z asfaltobetonu. Ujęte w
projekcie wjazdy

ciąg dalszy na str.2

Ulica Kościuszki w Górze Siewierskiej po wartej blisko 2 mln zł przebudowie
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ciąg dalszy ze str.1
do posesji są obecnie przebudowywane
przy użyciu kostki betonowej o gr. 8 cm
i konstrukcji dochodzącej do gr. 50 cm. Po
północnej stronie jezdni wyłożono chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm. Wykonano również instalacje w postaci rowów,

koryt oraz kanalizacji do odprowadzania
wód opadowych. Obecnie dostosowywane do nowej drogi są zjazdy do posesji oraz
ich ogrodzenia.
Odcinek powiatowy ul. Kościuszki nie
różni się znacząco od gminnego odpowiednika. Na wspomnianym fragmencie
od ul. Szopena do skrzyżowania z ul. Le-

śną została wykonana nowa nawierzchnia
z betonu asfaltowego na długości 279 mb.,
chodnik z kształtek betonowych, zjazdy
do posesji, kanalizacja deszczowa, zabudowano 14 nowych studzienek odwodnieniowych i 6 studni rewizyjnych, a pobocza
wzmocniono żużlem. Red.

PODŁĄCZANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DO NOWEGO WODOCIĄGU
W gminie Psary realizowane
są obecnie dwa projekty wymiany
wodociągu dofinansowane z unijnych funduszy. Łączna dotacja na
nie to 4 348 359 zł.
W ramach tych inwestycji, przy ulicy
Wiejskiej i Szkolnej w Psarach, trwają prace przy montażu studzienek wodomierzowych oraz przewierty na wodociąg pod
wjazdami do posesji. Przy okazji wymiany
wodociągu na ulicy Szkolnej i Wiejskiej budowany jest chodnik z kostki brukowej na
odcinku od gimnazjum do sklepu nocnego
przy ul. Wiejskiej w Psarach. Łącznie obejmie on długość 1070 metrów bieżących.
Pierwszy projekt dofinansowany z
funduszy unijnych ruszył w naszej gminie
pod koniec kwietnia 2014 r. W ramach
tego przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic
przeprowadziło wymianę wodociągu w
Psarach. Prace na ulicy Wiejskiej i Malinowickiej w Psarach dobiegły już końca,
a te, które są prowadzone na ul. Szkolnej w Psarach znajdują się na ukończeniu.
W sumie tylko ten jeden projekt obejmie
wymianę ponad 7 km sieci wodociągowej.
Dodatkowo inwestycja ta objęła rozbudowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach, w której zamontowano nowy filtr,
znacznie poprawiający wydajność stacji
przy maksymalnych rozbiorach wody,
szczególnie w okresie wiosenno-letnim.

Prace przy wymianie wodociągu na ul. Belnej w Strzyżowicach

Ponadto w ramach tego projektu na terenie gminy wybudowano dwie przyobiektowe oczyszczalnie ścieków przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie oraz przy
Urzędzie Gminy w Psarach.
Drugie przedsięwzięcie współfinansowane ze środków unijnych stanowi wymiana wodociągów na poszczególnych
ulicach w Psarach i Strzyżowicach. W Psarach wymieniono już wodociąg przy ulicy
Gródkowskiej. Obecnie trwają prace przy

Prace nad budową chodnika w Psarach

przepinaniu przyłączy wodociągowych do
nowego rurociągu, a wykonuje je tutejszy
Zakład Gospodarki Komunalnej. W toku
są jeszcze roboty w Psarach przy ul. Bocznej i w Strzyżowicach przy ul. Belnej. Po
ich ukończeniu wymianą sieci wodociągowej zostaną objęte ul. Łączna, Grabowa
i Kamienna w Psarach. Wykonawcą tego
zadania, wyłonionym w ramach przetargu,
jest firma Hydro-Service E.M. Piotrowscy
Sp. J. Do wykonania w projekcie ujęty jest
też remont oczyszczalni ścieków na osiedlu w Malinowicach, obejmujący wymianę
drugiej połowy złoża biologiczno-mechanicznego, remont dachu oraz studni przepompowni ścieków. Prace na tym obiekcie
zaczną się w przyszłym roku.
Wymianę wodociągów na terenie gminy kontynuuje również ZGK w Psarach,
który w listopadzie zakończył między innymi budowę nowego odcinka wodociągu
przy ulicy Sosnowej w Preczowie i teraz
wykonuje na niej przyłącza wodociągowe
do budynków domowych. Zakończono
również wymianę wodociągu w ul. Leśnej
w Górze Siewierskiej i ul. Leśnej w Psarach, na której pozostało do przełączenia
10 przyłączy wodociągowych. Red.
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POWSTAŁA SIEĆ MONITORINGU W GMINIE PSARY

Zakończono prace nad budową
I etapu nowoczesnego system monitoringu w gminie Psary.
Systemem monitoringu wizyjnego
zostało objętych bardzo wiele miejsc
użyteczności publicznej: plac zabaw oraz
boisko w Goląszy Górnej, plac zabaw
oraz boisko obok byłej szkoły w Malinowicach, plac przed remizą OSP Dąbie i
OSP Góra Siewierska, plac zabaw i otoczenie przy remizie OSP Sarnów, kompleks sportowo-rekreacyjny za OPS w
Psarach, kompleks sportowo-rekreacyjny za Szkołą Podstawową w Sarnowie
oraz sama szkoła, teren wokół Urzędu
Gminy w Psarach, teren wokół Gimnazjum w Psarach z kompleksem boisk
„Orlik” włącznie, plac zabaw oraz teren
wokół remizy OSP w Preczowie.
Pełen nadzór nad wyżej wymienionymi obiektami ma jednostka centralna zainstalowana w budynku Urzędu Gminy
Psary, a dodatkowo 24-godzinny nadzór

wizyjny pełni agencja ochrony posiadająca grupy interwencyjne gotowe do podjęcia natychmiastowych działań. W razie
konieczności operator systemu może
samodzielnie podjąć decyzję o powiadomieniu policji lub wysłaniu patrolu na
miejsce zdarzenia w celu przeprowadzenia czynności porządkowych. Transmisja
obrazu odbywa za pomocą łączy internetowych. Obraz jest również zapisywany w pamięci dysku twardego, dzięki
czemu można odtworzyć wcześniejsze
zdarzenia. Dodatkowo w większości
punktów działa system radiowęzła, za
pomocą którego operator kamer będzie
mógł wystosować komunikat głosowy
do konkretnej osoby w przypadku jej
nieodpowiedniego zachowania.
„Postanowiliśmy rozbudować oraz
zmodernizować system monitoringu w
miejscach publicznych w gminie Psary,
zwłaszcza w miejscach rekreacyjnych,
aby poprawić bezpieczeństwo korzystania z nich oraz zapobiec aktom

wandalizmu. Bardzo istotna w kwestii
zabezpieczenia gminnego mienia jest
jednak pomoc i aktywność mieszkańców, którzy powinni zareagować, jeśli
są świadkami negatywnego zachowania
i zgłosić sprawę na policję, do zarządcy obiektu, lub wyznaczonej agencji
ochrony”. – powiedział Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń. Red.

Prace przy montażu monitoringu

POWSTAJE CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ W GOLĄSZY GÓRNEJ
Gmina Psary wspólnie z Powiatem Będzińskim wybudowała 400 m
chodnika w Goląszy Górnej.
Przed budową chodnika w Goląszy
Górnej Zakład Gospodarki Komunalnej
wymienił wodociąg w pasie drogowym.
W październiku ruszyły prace budowlane, które zakończono już pod koniec
listopada br. Na odcinku 400 metrów
powstał chodnik z kostki brukowej dochodzący do szerokości 1,5m. Dzięki
nowemu chodnikowi mieszkańcy będą
mogli przejść bezpiecznie do sklepu, placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo w Goląszy Górnej na odcinku
90 metrów kontynuowana jest budowa
odwodnienia. Red.

Nowy chodnik w Goląszy Górnej

WSZYSTKIE OPRAWY OŚWIETLENIOWE W GMINIE SĄ JUŻ NOWE
W naszej gminie zakończyła się wymiana wszystkich opraw oświetleniowych przy drogach publicznych.
Gmina Psary podjęła te działania we współpracy z firmą TAURON Dystrybucja, która jest właścicielem prawie
całej sieci oświetleniowej na jej terenie.
Ponad połowa z wymienionych opraw 1282 nowe oprawy firmy Philips o mocy lat, co pokryje wszelkie koszty opisanej
oświetleniowych była eksploatowana dłu- 70, 100 i 150 Watt, w zależności od kate- wyżej modernizacji sieci oświetleniowej.
żej niż 10 lat, a co za tym idzie charak- gorii drogi. Punkty świetlne pojawiły się Jednakże dzięki nowym oprawom i zainteryzowała się dużym zapotrzebowaniem także w miejscach, w których ich do tej stalowanym w nich energooszczędnym
na energię elektryczną. Podczas prze- pory nie było, co znacznie poprawia bez- lampom, uzyskamy wymierne oszczędnoprowadzonej w gminie modernizacji wy- pieczeństwo mieszkańców po zmroku.
ści wynikające z niższego zużycia energii
mieniono 1050 sztuk istniejących opraw
Gmina jest zobowiązana płacić TAU- elektrycznej. Z prognozy wynika, że przy
oraz dodatkowo, uwzględniając sugestie RON Dystrybucja co roku umowną obecnych cenach za prąd, poczynione w
mieszkańców gminy i obliczenia projekto- składkę za konserwację oświetlenia ten sposób oszczędności pokryją koszty
we, dogęszczono punkty świetlne w ilości ulicznego. Wysokość tej kwoty będzie modernizacji sieci.
232 sztuk. Łącznie zabudowane zostały nieznacznie wyższa przez 6 kolejnych
Red.
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INNOWACYJNA MATEMATYKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, jako jedyny ośrodek kultury w Polsce, otrzymał z Fundacji mBanku dofinansowanie na realizację projektu „Dziecięca matematyka”, który jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu będzińskiego.
Realizowane od miesiąca przedsięwzięcie wspiera rozwój umysłowy dzieci w
wieku przedszkolnym poprzez stymulowanie myślenia matematycznego i kształtowanie pojęć matematycznych. Podczas
zajęć indywidualnych i grupowych, polegających głównie na zabawach i ćwiczeniach,
przedszkolaki nabywają umiejętności, które pomagają im zrozumieć względność i
abstrakcyjność pojęć matematycznych.
Projekt rozbudza zainteresowanie dzieci i
ich rodziców matematyką oraz pokazuje,
jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność logicznego myślenia i
sprawnego liczenia. W świat matematyki
dzieci są wprowadzane metodami proponowanymi m.in. przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską oraz przez prof. Martę
Bogdanowicz – autorki wielu podręczników dla rodziców i nauczycieli wychowaZajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie
nia przedszkolnego.
W październiku 2014 r. udział w za- Każde dziecko może uczestniczyć w 20 projektem GOK w przyszłym roku kajęciach rozpoczęło 27 dzieci w wieku godzinach zajęć. Wszystkie kursy odby- lendarzowym zamierza ponownie apliprzedszkolnym. Każda z dwóch grup wają się w siedzibie Gminnego Ośrodka kować o środki z Fundacji mBanku na
spotyka się jeden raz w tygodniu na Kultury Gminy Psary w Gródkowie. Re- kontynuację zajęć ogólnorozwojowych z
dwie godziny zajęć, a już w styczniu 2015 krutacja do projektu została zamknięta, matematyki dla dzieci.
r. rozpoczną zajęcia dwie kolejne grupy. jednak z racji dużego zainteresowania
Red.

KARTA DUŻEJ RODZINY OBOWIĄZUJE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach przypomina, że 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.
Program ma zasięg ogólnokrajowy
i jest adresowany do członków rodzin
wielodzietnych posiadających nie mniej
niż 3 dzieci, bez względu na ich miejsce
zamieszkania oraz bez względu na wysokość dochodu rodziny.
Zachęcamy wszelkie instytucje oraz
podmioty gospodarcze, by przystępowały do programu Karta Dużej Rodziny.
Każda instytucja oraz firma oferujące rodzinom uprawnienia w ramach programu
KDR uzyskają prawo do posługiwania
się unikalnym znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”. Znak ten można
następnie wykorzystywać w materiałach
reklamowych lub informacyjnych, co
znacznie zwiększy zainteresowanie ofertą firmy lub instytucji oraz pozytywnie
wpłynie na odbiór jej marki w lokalnej
społeczności.
Przypominamy, że z programu bezpośrednio mogą skorzystać członkowie
rodziny wielodzietnej: rodzice/rodzic

oraz małżonek rodzica mający na utrzymaniu minimum troje dzieci – w wieku
do ukończenia 18 roku życia lub dzieci w
wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy
uczą się w szkole lub w szkole wyższej;
bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko
posiada orzeczenie o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności
(do końca ważności orzeczenia), rodzice
zastępczy lub osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dzieci przebywające w
rodzinnej pieczy zastępczej.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej
Rodziny można składać bezterminowo
w godzinach pracy w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach przy ul.
Szkolnej 100. Dokumenty niezbędne do
złożenia wniosku to przede wszystkim:
dowód osobisty, akty urodzenia dzieci,
zaświadczenie ze szkoły o planowanym
terminie ukończenia nauki w danej placówce, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, postanowienie sądowe w

sprawie ustanowienia rodziny zastępczej.
Wykaz uprawnień przysługujących
na podstawie Karty zamieszczony jest
na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej: www.rodzina.gov.pl.
Ponadto informujemy, że tutejszy
Ośrodek do 9 października 2014 r. zrealizował tj. przyjął 12 wniosków od rodzin
wielodzietnych z terenu gminy Psary,
którym wydano 66 Kart Dużej Rodziny.
Red.
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2014/2015
Zbliża się sezon zimowy w związku z tym jak co roku pojawia się problem usuwania śniegu, przedstawiamy
zatem wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją
na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach.
wschód od ul. Parkowej – DP);
DĄBIE
Koordynatorem Akcji Zima na terenie gminy Psary jest Rafał Kubik, tel. drogi gminne: Dąbie Chrobakowe; drogi powiatowe: ul. Parkowa; ul.
w godz. pracy Urzędu Gminy Psary 32 ul. Kościelna – odc. od skrzyżowania Belna; ul. 1 Maja.
29-44-922, dyżur pod numerem tel. 609 lustra do DP Dąbie Górne;
PRECZÓW
066 668. W roku 2014/2015 firma wy- drogi powiatowe: ul. Pocztowa; ul.
drogi gminne: ul. Szkolna (od ul.
łoniona w przetargu odpowiedzialna za Dolna; ul. Kościelna; ul. Dąbie Górne
Wiejskiej do mostu na Przemszy); ul.
zimowe utrzymanie dróg gminnych to: droga do cmentarza.
Sosnowa; ul. Górna; ul. Brzeźna; ul. ZieDROGREM S.C. Łukasz Kyrcz, Teresa
GRÓDKÓW
lona; ul. Jaworowa; ul. Wiejska (od ul.
Kyrcz.
drogi gminne: ul. Kolejowa; ul. Po- Sosnowej do ul. Górnej); ul. Miodowa;
Za utrzymanie zimowe dróg powiatoprzeczna; ul. Południowa; ul. Kwiatowa; ul. Skowronków; Polna (Ratanice), ul.
wych odpowiada Powiatowy Zarząd
ul. Spokojna; ul. Wschodnia; ul. Leśna – Dębowa (przed przejazdem PKP, teren
Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
odc. w lesie (teren LP i PKP); ul. Dojaz- LP)
(PZD w Będzinie z/s Rogoźnik), ul. Wędrogi powiatowe: ul. Wiejska; ul. Sodowa;
groda 59, tel.: 32 287-75-19, 32 287-78drogi powiatowe: ul. Górna; ul. Gro- snowa od Wiejskiej do ul. Dębowej; ul.
72 oraz fax 32 287-78-85. Firma obsłuDębowa; ul. Polna.
dziecka; ul. Leśna; ul. Pokoju.
gująca prace na drogach powiatowych
BRZĘKOWICE
MALINOWICE
to konsorcjum firm Usługi Remontowo
Budowlane z Zawiercia i Wojewódzkie drogi gminne: ul. Strumyczna; ul. Zie- drogi gminne: Brzękowice Wał; BrzęPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych lona; ul. Krótka; ul. Jasna; ul. Ogrodo- kowice Poddzwonek.
wa; ul. Brzozowa; ul. Bory; ul. Bukowa; Ponadto drogami powiatowymi jest
Katowice (WPRD Katowice).
Za drogę krajową 86 na terenie ul. Belna (hektary); do posesji nr Belna ciąg: Strzyżowice Biska – Brzękowice
Dolne – Goląsza Dolna - Brzękowice
Gminy Psary odpowiada Generalna 149;
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto- drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Dolne - Dąbie oraz ciąg dróg Góra Siewierska – Brzękowice Górne - Goląsza
strad, Obwód Drogowy w Wojkowi- Wiejska, ul. Słoneczna.
Górna – Dąbie Górne.
cach Kościelnych. Kontakt telefoniczny:
PSARY
32 67-410-50. oraz Rejon w Zawierciu drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Kolepod nr tel.: 32 67-234-27. Droga będzie jowa; ul. Górna; ul. Kamienna; ul. Bocz- Droga krajowa 86 mieści się w sołectwie Sarnów (do niej zaliczane jest
odśnieżana systemem patrolowym.
na; ul. Łączna; ul. Leśna; ul. Wolności;
Za drogę wojewódzką nr 913 od- ul. Wspólna; ul. Kasztanowa; ul. Polna; także przejście dla pieszych)
powiada Zarząd Dróg Wojewódz- ul. Reymonta; ul. Grabowa; ul. Malino- Droga wojewódzka nr 913 przechokich w Katowicach, ul. Lechicka 24, wicka (do ZOZ); ul. Irysów; ul. Łąkowa; dzi przez miejscowości: Gródków - ul.
40–609 Katowice, wykonawcą prac drogi powiatowe: ul. Akacjowa, ul. Zwycięstwa, Psary – ul. Zwycięstwa,
akcji zima jest przedsiębiorstwo Woje- Szkolna, ul. Wiejska, ul. Malinowicka, ul. Strzyżowice – ul. Szosowa, Góra Siewierska – ul. Szosowa.
wódzkie Przedsiębiorstwo Robót Dro- Gródkowska.
gowych Katowice (WPRD Katowice).
Przypominamy, że firmy wykonujące
SARNÓW
Informacje i interwencje można kieroodśnieżanie nie mają w swoim zakresie
wać do WPRD Katowice pod nr 515 drogi gminne: ul. Szkolna; ul. Podgór- odśnieżania chodników przy drogach.
na (od str. wschodniej DK 86); ul. Pod268 845.
Właściciele nieruchomości, zgodnie
górna (od strony zachodniej DK 86),
z ustawą o utrzymaniu czystości i poul. Spacerowa; ul. Kamienna; ul. Jasna;
WYKAZ DRÓG GMINNYCH,
rządku w gminach są zobowiązani do
POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ul. Stara; ul. Browarna; ul. Zielona; ul.
utrzymania czystości i porządku przez
Krótka; ul. Gruntowa; ul. Poprzeczna;
Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA:
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
ul. Wąska; ul. Leśna; ul. Piaskowa; ul.
zanieczyszczeń z chodników położoNowa; ul. Źródlana - od ul. Głównej do
nych wzdłuż ich nieruchomości. Red.
GÓRA SIEWIERSKA
DK 86; ul. Środkowa; ul. Parkowa; ul.
drogi gminne: ul. Kościuszki – odci- Główna (od skrzyżowania z ul. Wiejską
nek od ul. Leśnej w kierunku Brzęko- do Stacji Paliw); ul. Graniczna;
wice Wał; ul. 1-go Maja; ul. Ogrodowa; drogi powiatowe: ul. Główna; ul.
ul. Kochanowskiego; ul. Górna (wraz z Wiejska; ul. Źródlana.
łącznikiem do DP i równoległa do staSTRZYŻOWICE
dionu); ul. Bursztynowa; ul. Miedziana;
ul. Złota; ul. Kwarcowa; ul. Wapienna; drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Boczna; ul. Szopena; ul. Ogrodowa; ul. Ciul. Granitowa
drogi powiatowe: ul. Kościuszki; ul. cha; ul. Podwale I, II, III; ul. Szosowa
Leśna; ul. Szopena – do Brzękowic Gór- (równoległa do ul. Szosowej DW-913 w
kierunku ul. Podwale II); ul. Szosowa (na
nych.
zachód od stacji Trafo); ul. Parkowa ( na
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PRZYZNANO STYPENDIA WÓJTA GMINY PSARY
9 października w Urzędzie Gminy Psary miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Psary dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W tym roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła
pozytywnie 4 wnioski.

Tegoroczni stypendyści na wspólnym zdjęciu z Wójtem Gminy Psary

Stypendia Wójta uzyskali uczniowie
zamieszkujący teren gminy Psary, którzy
w roku szkolnym 2013/2014 wykazali
się szczególnymi osiągnięciami w nauce,
sztuce lub sporcie.
Tegorocznymi stypendystami Wójta
Gminy Psary zostali:
- Mateusz Grabis, kolarz, jego najważniejsze sportowe osiągnięcia to zajęcie II
miejsca w Pucharze Polski w kolarstwie
przełajowym w Orzeszu, II miejsce w Pucharze Polski w kolarstwie przełajowym

w Sosnowcu. Zajął również III miejsce w
Ogólnopolskim Wyścigu w kolarstwie
przełajowym w Hucisku oraz III miejsce
w Pucharze Polski w kolarstwie przełajowym w Tarnowie.
- Kamil Niedbał, otrzymał stypendium
za osiągnięcia w nauce, brał udział w XL
Olimpiadzie Geograficznej w Sosnowcu
oraz w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w Katowicach, otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Geograficznym Geo-Planeta oraz wy-

różnienie w konkursie wiedzy „Przyrodnicze wędrówki po świecie”.
- Fabian Duda, tancerz, zajął I miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Taneczna Jesień o Puchar
Burmistrza Miasta Lędziny, I miejsce w
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Siemianowicach Śląskich, I miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego w Opolu oraz V miejsce
na III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Sosnowiec Dance Cup 2013
z udziałem par zagranicznych.
- Sebastian Grabis, kolarz, którego
ważniejsze osiągnięcia to I miejsce w
Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o
Puchar Wójta Chrząstowice, II Vice Mistrzostwo Śląska LZS w kolarstwie przełajowym w Hucisku, III miejsce w I serii
Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym w Sosnowcu oraz III miejsce w Międzynarodowym Wyścigu w kolarstwie
przełajowym w Masłońskim.
Podczas uroczystości wręczenia stypendiów Wójt Gminy Psary pogratulował laureatom i życzył dalszych sukcesów. Następnie, wszyscy zgromadzeni
mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami
nagrodzonych osób i porozmawiać z nimi
o ich planach na przyszłość.
Red.

GMINA PSARY W REKLAMIE INTERNETOWEJ TELEWIZJI TVN
W ramach tegorocznej kampanii promującej sprzedaż gminnych działek
dla podmiotów indywidualnych wykupiono aż 100 000 emisji spotu reklamowego w internetowej telewizji TVN w serialach „Prawo Agaty” i „Lekarze”.
larnych seriali i filmów
na życzenie (VOD).
Na korzyść tego kanału komunikacyjnego
przemawiała możliwość
dopasowania emitowanych w reklamie treści
do miejsca zamieszkania widzów oraz ich
cech demograficznych.
Ogromną zaletą był
również niski koszt za
jednorazową emisję reklamy, sięgający nawet 5
gr za jedno wyświetleFragment naszego spotu na TVNplayer
nie naszego spotu. Dodatkowym atutem tej
Po szczegółowym przeanalizowaniu
formy reklamy był fakt, że seriale „Prawo
ofert reklamowych nadawców telewizyjAgaty” oraz „Lekarze” – dzięki emisjom
nych oraz telewizji internetowych podjępremierowych odcinków tydzień przed
to decyzję o wykorzystaniu do promocji
telewizyjną premierą – cieszą się bardzo
serwisu tvnplyer.pl, który oferuje interwysoką oglądalnością w serwisie. Wybór
nautom bezpłatne oglądanie wielu popu-

takich a nie innych seriali był związany z
możliwością dotarcia do określonej grupy
widzów, którzy mogliby być potencjalnymi
nabywcami działek.
Do emisji wykorzystano 30-sekundową
wersję najnowszego spotu reklamowego
„Zamieszkaj w Gminie Psary”, która powstała zaledwie 2 miesiące temu. Film wyświetlany był przez prawie trzy tygodnie
od połowy października br. przed i w trakcie emisji kolejnych odcinków seriali „Prawo Agaty” i „Lekarze” tylko wśród osób,
które korzystały z Internetu poprzez łącza
w Katowicach, Siemianowicach Śląskich,
Będzinie, Sosnowcu, Czeladzi, Dąbrowie
Górniczej i Siewierzu.
W sumie nasza reklama została wyświetlona 100 651 razy, przy czym aż 2
809 osób kliknęło w link prowadzący do
działu z ofertą działek „Zamieszkaj u nas”
na naszej gminnej stronie internetowej.
Emisje spotów w tvnplayer.pl są tylko jednym z wielu działań, jakie tutejszy
samorząd podejmuje w tym roku w celu
promocji naszej gminy na zewnątrz. Red.
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OFICJALNE OTWARCIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH
7 listopada 2014 r. nastąpiło oficjalne otwarcie biblioteki i sali bankietowej w Psarach, które przeszły w tym
roku kapitalny remont.
W otwieranej po remoncie sali bankietowej w Psarach zebrało się liczne
grono gości, wśród których znalazły się
władze wójewódzkie, samorządowe,
środowisko bibliotekarskie oraz społeczność gminy Psary.
W czasie uroczystości padały liczne
podziękowania kierowane pod adresem ludzi, którzy zrobili wiele dobrego
dla gminy Psary. Wójt Tomasz Sadłoń
wraz z przedstawicielem władz wojewódzkich, Stanisławem Dąbrową, wręczyli przy tej okazji podziękowania dla
przedsiębiorców zaangażowanych w
sprawy gminy Psary. Nieco później pamiątki dla osób od lat systematycznie
współpracujących z psarskimi biblioteWójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, wspólnie z członkiem zarządu województwa
kami wręczała dyrektor GBP – Helena
Stanisławem Dąbrową wręczyli podziękowania od Ministra Gospodarki
Warczok wraz z Marią Gutowską.
przedsiębiorcom, wspierającym gminę Psary
Bardzo ważny moment spotkania
stanowiło wręczenie nagród dla najmłodszych czytelników, czyli dzieci poniżej szóstego roku życia. Stanowiła ją
14-osobowa grupa milusińskich.
Po wszystkich oficjalnych wystąpieniach goście mieli możliwość podziwiać
przedstawienie kabaretowe w wykonaniu Grupy Teatralnej z psarskiego gimnazjum pod kierunkiem Kariny Bizan.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni zasłużonymi wielkimi brawami.
Po części artystycznej nastąpił czas
na zwiedzanie wyremontowanej biblioteki. Wszyscy zgromadzeni odwiedzili
Występ uczniów z Gimnazjum w Psarach
pachnącą nowością, rozbudowaną, wyremontowaną i świetnie wyposażoną
bibliotekę. Podziwiali wspaniałą, nowoczesną salę komputerową i ciepłe,
urokliwe, przytulne dla czytelników
sale z bogatym księgozbiorem. Równie
wielkie wrażenie zrobiła na nich sala
bankietowa, która przeszła generalny
remont, a jej wygląd został zaprojektowany przez profesjonalnego projektanta wnętrz.
Otwarcie biblioteki było dodatkowo
okazją do świętowania przypadającego
w tym roku 45. jubileuszu jej powstania.
Warto dodać, że 2014 rok obfitował w
liczne zmiany – oprócz głównej placówki biblioteki, remont przeszły również
Po uroczystości można było obejrzeć wyremontowaną bibliotekę
jej filie w: Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie. Wszystkie jednostki zostały zmodernizowane, odnowione i wyposażone
w nowe meble oraz sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
GBP.

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary

Nr 30 / XI / 2014/2015

PODZIĘKOWANIE ZA EDUKACJĘ
Dzień Edukacji Narodowej to
święto wszystkich osób związanych
z oświatą i szkołą. Nie ulega jednak
wątpliwości, że 14 października kojarzy się wszystkim, zwłaszcza dzieciom, ze Świętem Nauczycieli.
Jak co roku z okazji tego święta w
Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
odbyła się uroczysta akademia z udziałem wszystkich uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły oraz zaproszonych gości: emerytowanych nauczycieli i pracowników tej szkoły. Samorząd
Uczniowski przygotował wspaniały program artystyczny: były piękne słowa i
melodyjne piosenki oraz humorystyczne
scenki naśladujące pracę i zachowania
nauczycieli. Na zakończenie przedstawiciele samorządu złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
Samorząd Uczniowski,
SP Strzyżowice

Uczniowie podczas występów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DZIEŃ PAPIESKI W SZKOLE W GRÓDKOWIE

24 X 2014 roku w Szkole Podstawowej w Gródkowie odbył się uroczysty apel z okazji XIV Dnia Papieskiego
pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.
Pomysłodawcą Dnia Papieskiego jest nastrój wywołała ulubiona pieśń papieża zyczny został przygotowany pod kierunFundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. pod tytułem „Barka” wykonana z udzia- kiem Pawła Trefona z udziałem klasy VI.
Idea Dnia Papieskiego narodziła się po łem publiczności. Montaż słowno-muKLASA VI, SP Gródków
pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w
1999 r. Obchody Dnia Papieskiego są
wyrazem wdzięczności za pontyfikat
Jana Pawła II i przebiegają w czterech
wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.
Uroczystość rozpoczęła się przypomnieniem fragmentów życiorysu Jana
Pawła II. Następnie przedstawiono
wiersze na temat papieża. Głównym
przesłaniem było odkrywanie tajemnic świętości Papieża Polaka i refleksja
nad swoją osobistą drogą do świętości.
Całość przedstawienia wzbogaciła prezentacja o św. Janie Pawle II oraz pieśni
religijne wykonane przez dzieci uczestUczniowie podczas występu z okazji XIV Dnia Papieskiego
niczące w przedstawieniu. Szczególny
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WYCIECZKA DO KRASIEJOWA
W październiku uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródkowie wybrali się
na wycieczkę do Parku Dinozaurów JuraPark w Krasiejowie.

Podczas zwiedzania Parku Dinozaurów JuraPark

Zwiedzanie parku rozpoczęło się od
przejazdu kolejką przez Tunel Czasu.
To miejsce, które przeniosło wszystkich w odległą historię. Począwszy od
Wielkiego Wybuchu można było poznać kolejne etapy kształtowania się
naszej planety. Na oczach widzów narodziła się Ziemia, powstała atmosfera, galaktyki, Układ Słoneczny oraz

pierwsze formy życia. Uczestnicy wycieczki obejrzeli wędrówki kontynentów, zmiany klimatyczne i największe
kataklizmy w dziejach naszej planety.
Wszystko to odbywało się w niesamowicie realistycznej scenerii połączonej
z najnowszymi osiągnięciami technologii multimedialnych – w wymiarze 3D.
Kolejnym etapem wycieczki było

przejście ścieżką edukacyjną, która
prowadzi przez teren wyrobiska i ma
długość około 1500 m. Wzdłuż trasy
znajdują są modele prehistorycznych
gadów i płazów. Następnie przewodnik
poprowadził nas do Pawilonu Paleontologicznego. Przez przeszkloną podłogę
mogliśmy oglądać skamieniałości dinozaurów. Muzeum posiada ekspozycję,
która stoi nad czynnym stanowiskiem
paleontologicznym. W Oceanarium
grupa podziwiała na ekranach kinowych
prehistoryczne stworzenia żyjące w wodzie. Największe emocje wzbudził rekin
uderzający w ekran, który rozbijając
szybę rzucił się na wycieczkowiczów –
wszystko było efektem okularów 3D.
Na zakończenie wizyty w JuraPark wszyscy uczniowie wzięli
udział w warsztatach paleontologicznych. Dzień był pełen wrażeń oraz
stanowił niezwykłą lekcję historii.
SP Gródków

HALLOWEENOWA ZABAWA U PRZEDSZKOLAKÓW
Halloween w naszym oddziale
przedszkolnym obchodzone jest
od kilku lat.
Tego dnia w przedszkolu można
spotkać czarownice, duszki, wampiry oraz inne straszne stwory. W tym
dniu dzieci uczestniczyły w wielu zabawach oraz w konkursie na najpiękniejszą dynię. Salę przedszkolną zdobiły
przepięknie wydrążone i udekorowane dynie. Przedszkolaki wzięły udział
w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a

następnie udały się na korytarz szkolny podziwiać pokaz strasznych strojów zaprezentowany przez uczniów
szkoły. Potem udaliśmy się do sali,
gdzie bawiliśmy się przy muzyce.
Chociaż tradycja Halloween przyszła
do nas zza oceanu to sprawia dzieciom
dużo radości i uśmiechu. A przecież w
wychowaniu o to chodzi, aby dostarczyć
dzieciom powodów do radości i zabawy.
SP Gródków
W halloweenowych strojach

NA SZLAKU
3.10.2014 r. uczniowie gimnazjum
z klasy III c mieli okazję uczestniczyć
w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Bielska-Białej i Szczyrku.
Na Szyndzielnię dojechali „śpiewająco”. Może dlatego, że nie musieli wchodzić? Potem, wspólnie z przewodnikiem,
udali się na jeden ze szlaków wiodących
z Szyndzielni przez Klimczok do Szczyrku. Szlifowali tam umiejętność chodzenia w gęstej mgle, rozpalania ogniska
i pieczenia kiełbasek czy wsiadania w
biegu do jadącej kolejki. Prawie każdy
z uczniów celująco radził sobie z napotkanymi trudnościami, jednak po dość
długiej wędrówce młodzież z ulgą wypatrzyła zabudowania w centrum Szczyrku.
Gimnazjum Psary

Uczestnicy wycieczki do Bielska-Białej i Szczyrku
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GRZEGORZ KASDEPKE W STRZYŻOWICACH
22 października gościliśmy w murach naszej szkoły Grzegorza Kasdepke – autora wielu interesujących, a zarazem humorystycznych
książek dla dzieci.

Grzegorz Kasdepke podczas rozdawania autografów

Uczniowie klas trzecich i czwartych
mieli niebywałą okazję poznać osobiście pisarza, a nawet otrzymać auto-

graf. W tym samym dniu przed przybyciem pisarza można było nabyć książki
jego autorstwa, a później udać się z nią

po autograf. Z wykształcenia Grzegorz
Kasdepke jest dziennikarzem a z wyboru – bajkopisarzem. Jak sam mówi, woli
pisać książki niż notatki biograficzne.
Jest autorem wielu cieszących się
powodzeniem książek dla dzieci (między innymi: „Kacperiada”, „Co to znaczy...” część I i II, „Kuba i Buba”, „Bon
czy ton”, „Słodki rok Kuby i Buby”,
„Dziwne przypadki bajkopisarza”,
„Przyjaciele”, „Niesforny alfabet”, „Z
piaskownicy w świat”, „Detektyw Pozytywka”, „Nowe kłopoty detektywa
Pozytywki” i inne). Należy dodać, że
pan Grzegorz to wielbiciel radia, jest
twórcą licznych słuchowisk radiowych. Przez wiele lat był redaktorem
naczelnym magazynu „Świerszczyk”.
Spotkanie autorskie w naszej szkole
przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, a młodzi czytelnicy z uwagą słuchali autora swoich ulubionych książek.
SP Strzyżowice

BILIŚMY REKORD W RESUSCYTACJI

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie – przekonuje WOŚP. Zachęceni tym
apelem przyłączyliśmy się do akcji bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
16 października zebrani w sali gim- czą do nas zapewne najmłodsze dzieci,
nastycznej Szkoły Podstawowej w które tym razem tylko obserwowały
Dąbiu punktualnie o godz. 12 rozpo- nasze działania.
Dzięki takim kampaniom uczymy się
częliśmy resuscytację na 7 fantomach.
Wspierali nas nauczyciele i rodzice. reagować w sytuacji zagrożenia życia.
Akcję reanimacyjną prowadziliśmy Jesteśmy dumni, że wzięliśmy udział w
nieprzerwanie przez pół godziny. akcji RKO, a tym samym dołączyliśmy
Wszyscy do zadania podeszli bardzo do młodzieży w całej Europie. I nie repoważnie i profesjonalnie, bo znamy kord jest tu najważniejszy, ale umiejętpodstawowe czynności ratujące życie ność udzielania pierwszej pomocy.
Redakcja SP Dąbie
i potrafimy je wykonać. Za rok dołą-

Akcja reanimacyjna

ZNAM SWOJE KORZENIE
Młodzi genealodzy ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie uczestniczyli w
wykładzie na pt. GRÓDKÓW INACZEJ - dzieje rodów z Gródkowa. Prelekcja odbyła się w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej.
Czym jest genealogia, dlaczego warto dbać o swoje zdjęcia i dokumenty i
jak przy wykorzystaniu Internetu stworzyć rodzinne drzewo genealogiczne?
To tematy poruszane podczas spotkania
z prezesem Zagłębiowskiego Koła Genealogicznego – Andrzejem Lazarem.
Spotkanie było bardzo ciekawe i
interaktywne. Prowadzący angażował
uczestników i chętnie odpowiadał na
ich pytania. Wielu z nas dowiedziało się o nieznanych informacjach na

temat swoich przodków. Pan Lazar
opowiedział nam o różnych źródłach
badań genealogicznych, jakie mogą
być dostępne w archiwach kościelnych. Poznaliśmy także program do
tworzenia drzewa genealogicznego.
Poszukiwanie przodków własnej rodziny to fascynująca podróż w przeszłość, która sięga naszych korzeni.
Na zakończenie spotkania zwiedziliśmy Muzeum i Kopalnię Ćwiczebną.
SP Gródków

Uczniowie w kopalni Ćwiczebnej

12

GŁOS SZKOLNY

DYNIOWE LAMPIONY ROZŚWIETLIŁY STRZYŻOWICE
W nocy z 30 na 31 października wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Strzyżowicach zrobiło się dość strasznie lecz bardzo jasno.
Wszystko to za sprawą uczniów, dyplomy, słodkie „co nieco” (jak mawiał
którzy przygotowali wspaniałe lampio- Kubuś Puchatek) oraz gadżety z logo
ny z dyni, na konkurs pod hasłem „Lam- SKO. Nawiasem mówiąc, lampiony zropion z dyni”, którego organizatorem biły ogromne wrażenie na uczniach, robyła Szkolna Kasa Oszczędności. Chęt- dzicach odwiedzających szkołę a także
nych, biorących udział w konkursie było na mieszkańcach Strzyżowic (zwłaszcza
wielu, bo aż 50 osób. Jury zdecydowało nocną porą).
się wyróżnić 7 lampionów i przyznać
Chyba już dziś należy pomyśleć o
nagrodę ich wykonawcom (album fo- uprawie dyni z myślą o przyszłorocztograficzny). Byli to: Kacper Kańtoch, nym konkursie. Z nieoficjalnych źródeł
Rafał Bork, Miłosz Siudak, Oliwia Klam- wiem, że uczestników byłoby znacznie
ka, Kacper Wójcik, Julia Ciemięga i więcej, gdyby w okolicznych sklepach i
Bartosz Ciemięga. Reszta uczestników ogródkach nie zabrakło dyń.
– za równie wspaniałe prace, lecz nieOpiekun SKO,
co mniejsze rozmiary dyni – otrzymała
ZSP Strzyżowice

SPORT TO WOLA WALKI I SZLACHETNA RYWALIZACJA

Konkursowe dynie

Pod takim hasłem 18 października br. miała miejsce niecodzienna uroczystość otwarcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie.
Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń,
Dyrektor ZSP nr 2 – Małgorzata Barańska w asyście uczniów, przedszkolaków
oraz licznie przybyłych gości dokonali
uroczystego otwarcia nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego oraz
placu zabaw. Kompleks umożliwia grę
w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę,
tenisa ziemnego, a nawet skok w dal.
Może również służyć jako miejsce wielu
innych zabaw ruchowych, nie tylko dla
uczniów zespołu, ale także wszystkich
mieszkańców Sarnowa i okolic.
Przybyłych na uroczystość przywitała Dyrektor ZSP nr 2. Następnie
uczniowie wraz z przedszkolakami złoWystępy podczas otwarcia boiska
żyli ślubowanie małego sportowca. Po
uroczystym przecięciu wstęgi, ksiądz sportową wersją baśni o Kopciuszku. wego boiska. Wiele emocji dostarczył
proboszcz poświęcił obiekt, a przybyli Wspólne chwile umilił słodki poczęstu- nam mecz uczniowie kontra rodzice.
goście złożyli na ręce Wójta i Dyrektor nek. Uczniowie, rodzice oraz przybyli Było bardzo ciężko, ale ostatecznie
życzenia wielu sportowych sukcesów gości mogli obejrzeć prezentację mul- zwyciężyliśmy! Mamy nadzieję, że nowe
i drobne upominki dla naszej szkoły. timedialną dokumentującą historię po- boiska i plac zabaw pomogą nam rozCałość uświetniły występy artystyczne wstania kompleksu sportowego przy winąć nasze sportowe talenty. Do zobaczenia na zajęciach, bo kto uprawia
uczniów i przedszkolaków. Były pio- naszej szkole.
Po zakończeniu części oficjalnej ro- sport jest wielki!
senki, układy taneczne z pomponami,
Samorząd Uczniowski,
parasolkami, szpagaty, gwiazdy i wiele zegrano pierwszy turniej sportowy,
ZSP nr 2 Sarnów
innych atrakcji. Wszyscy zachwycili się który był okazją do wypróbowania no-
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE PSARY
11 listopada uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele w Psarach rozpoczęły się tegoroczne gminne obchody Święta Niepodległości, następnie wszyscy zgromadzeni udali się na drugą część – artystyczną do remizy
strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica wraz
z radnymi, przedstawiciele powiatu, kierownictwo Urzędu Gminy, reprezentanci lokalnych organizacji społecznych:
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej, Bojowników i Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy, placówek
kulturalno-oświatowych oraz liczna grupa
mieszkańców.
Część artystyczną zainicjowało wspólPrzedstawienie wykonała młodzież z Gimnazjum w Psarach

Występ zespołu „Nasz Gródków”

ne odśpiewanie hymnu państwowego, po
którym oficjalnego rozpoczęcia obchodów dokonał Wójt Gminy Psary, podkreślając w swoim przemówieniu jak ważna
dla Polaków jest historia oraz dbałość o
ojczyznę. W programie we wzruszającym montaż usłowno-muzyczny wystąpili uczniowie Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Psarach. W dalszej
części uroczystości, najpiękniejsze pieśni
patriotyczne i wojskowe zaprezentowały
gminne zespoły śpiewacze: „Górzanie”,
„Nasz Gródków” oraz „Strzyżowiczanie”. GOK

POMYSŁ NA SIEBIE – ZAWÓD FRYZJER
Kamila Musiał, mieszkanka Strzyżowic i uczennica klasy IV technikum usług fryzjerskich opowiada o swoim pomyśle na dobry fach w ręku.
„Uczę się w technikum usług fryzjer- fryzjerskich oraz A.23 – projektowanie zawodami dostępnymi dla osób niemal
skich w Zespole Szkół Techniczno-Usłu- fryzur. Wykształcenie o stopień niższe w każdym wieku na bezpłatnych kursach
gowych w Będzinie, a zajęcia praktycz- oferują zasadnicze szkoły zawodowe, w kwalifikacyjnych – pełna oferta PCKUiP
ne odbywam w Powiatowym Centrum których na fryzjera trzeba się uczyć 3 na stronie: www.ckp.bedzin.pl. Na naukę
Kształcenia Ustawicznego i Praktyczne- lata, a kończy się je tylko z jedną kwa- nigdy za późno.
go. Chcąc zostać fryzjerką muszę zaliczyć lifikacją A.19 – wykonywanie zabiegów
Kamila Musiał,
takie przedmioty jak: stylizacja, podsta- fryzjerskich.
mieszkanka Strzyżowic.
wy chemicznych materiałów fryzjerskich,
Czy jest to dobrze płatny zatechnologia fryzjerska, higiena za- wód? Najbardziej dochodowa jest
wodowa, a także wykazać się wie- praca we własnym salonie fryzjerdzą
niezbędną
do
prowadzenia skim, gdzie można liczyć na zarobki
własnego salonu fryzjerskiego. Najważ- w granicach 2500 – 4000 zł. Pracuniejsza jest jednak praktyczna nauka jąc u kogoś w zakładzie można liczyć
zawodu, która obejmuje: dobór fryzur, na wynagrodzenie w wysokości od ok.
dobór kolorystyki włosów, zabiegi pie- 1300 zł – na początku pracy, do ok.
lęgnacyjne włosów i skóry” – Kamila 2200-2500 zł po zdobyciu doświadczeMusiał.
nia.
Warto wspomnieć, że zawód fryzjeGdzie i jak się uczyć tego zawodu?
Edukacja na technika usług fryzjerskich ra czy technika usług fryzjerskich jest
odbywa się w technikum, gdzie nauka możliwy do zdobycia nie tylko przez
trwa 4 lata i można zdobyć dwie kwa- młodzież, ale i przez osoby dorosłe. Po- Uczennice Zespołu Szkół Techniczno lifikacje: A.19 – wykonywanie zabiegów dobnie rzecz się ma z wieloma innymi Usługowych w Będzinie podczas zajęć
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KONCERTOWY WEEKEND W GMINIE PSARY
8 i 9 listopada mieszkańcy naszej gminy mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w dwóch muzycznych koncertach, które swoją tematyką nawiązywały do szalonych lat 70. i 80.
W sobotni wieczór do Ośrodka Kultury w Preczowie zawitał coverowy duet
„AnDreo i Karina”, który zgromadzoną publiczność zachwycił największymi
przebojami włoskich artystów Albano
Carrisi i Romina Power. Utwory takie
jak: „Felicita”, „Ci sara” czy „Sempre
sempre” wraz z artystami śpiewała cała
sala, klaszcząc i rytmicznie podrygując w
takt muzyki.
Z kolei niedzielny wieczór upłynął w
dyskotekowych rytmach utworów grupy
ABBA. Mieszkańcy którzy licznie przybyli tego dnia do budynku remizy OSP w
Górze Siewierskiej wspólnie z zespołem
„ABBBA Imitation” mogli powspominać
i zaśpiewać największe przeboje szwedzZespół ABBA Imitation na scenie
kich wokalistów jak: „Waterloo”, „Give
sołtysi oraz przedstawiciele lokalnych orme, Give me”, „Voulez-Vous” czy „Super koncerty jedna z uczestniczek.
Obydwa
wydarzenia
cieszyły
się
barganizacji i stowarzyszeń. Niezwykle gorąTrouper”.
ca atmosfera weekendowych wydarzeń,
dzo
dużym
zainteresowaniem
mieszkań„Pomysł zaproszenia tych zespołów,
wspólna zabawa, gromkie brawa – które
ców,
którzy
licznie
przybyli
zarówno
w
które śpiewają największe przeboje lat
sobotę
jak
i
w
niedzielę.
Wśród
publiczzaowocowały bisami w trakcie obydwu
80. to strzał w dziesiątkę. Bo kto nie zna
utworów Albano czy ABBY. Świetna za- ności znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Psary koncertów – na długo pozostaną w pabawa i super pomysł” – podsumowała – Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady mięci mieszkańców gminy Psary. GOK.
Gminy – Jacenty Kubica wraz z radnymi,

POLICJA SZKOLIŁA DZIECI W SARNOWIE
W środę 22.10.2014 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie zawitali goście z Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie, którzy przeprowadzili
wśród uczniów szkolenie z zasad bezpieczeństwa.
Mieliśmy przyjemność spotkać się z policjantami, którzy
opowiadali naszym podopiecznym o bezpiecznym zachowaniu
się nie tylko na drodze. Przypomnieliśmy sobie między innymi: jak prawidłowo przechodzić przez ulicę, jak zachować się
w sytuacji, gdy zaczepia nas ktoś obcy, jak uchronić się przed
atakiem psa oraz, że mniejszym dzieciom nie wolno jeździć w
samochodzie bez fotelika lub specjalnego podwyższenia (tzw.
podstawki). Na spotkaniu pojawiła się również niezwykła postać – smoczyca Klara – maskotka będzińskiej Policji. Klara pozwoliła się uściskać oraz sfotografować razem z dziećmi.
Na zakończenie każdy uczestnik spotkania dostał pamiątkowy i praktyczny gadżet – odblask, który pomoże zwiększyć
bezpieczeństwo uczniów na drodze i będzie im przypominał o
tej cennej lekcji z policjantami. PP Sarnów.

Przedszkolaki z Sarnowa uczestniczyły
w spotkaniu z policjantami

WEŹ UDZIAŁ W LOKALNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI
Komitet Społeczny „Lokalna
Zbiórka Żywności” w ramach
zbiórki publicznej Nr 2014/1545/
KS ogłosił w dniach 08 – 12 grudnia 2014r.przedświąteczną zbiórkę żywności, przeznaczoną dla
osób potrzebujących z terenu naszej gminy.

Wszyscy, którzy chcą się przyłączyć
się do akcji, mogą dostarczyć artykuły
spożywcze do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100 w
godz. 8.00 – 18.00 lub 12.12.2014r. w
godz. 8.00 – 15.00. W następujących
sklepach na terenie gminy: Sklep Spożywczo-Monopolowy Lewiatan w Sarnowie
przy ul. Głównej 45, Sklep Ogólnospożyw-

czy Lewiatan w Psarach przy ul. Szkolnej
93, Supermkarket Karolina w Psarach przy
ul. Malinowickiej 6, Sklep Ogólnospożywczy Kubiczek Paweł w Gródkowie przy ul.
Zwycięstwa Ia.
Dziękujemy i zapraszamy do wzięcia
udziału w zbiórce tel. kontaktowy do organizatorów akcji - 32 267 22 62.
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TO JUŻ 12 LAT BĘDZIŃSKIEGO ODDZIAŁU SAP
27 października br. w Muzeum Zagłębia w Będzinie odbyło się spotkanie jubileuszowe będzińskiego oddziału
Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Przewodnim celem stowarzyszenia jest ka i historyczna. Obecnie oddział liczy 32 mieszkańcowi gminy Psary - Bolesławokoordynowanie i wspieranie pracy osób członków. Spotykają się oni regularnie co wi Ciepieli medalu „Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis” o czym możemy
piszących książki (naukowe, popularno- miesiąc w Ośrodku Kultury w Będzinie.
W spotkaniu jubileuszowym w Muzeum przeczytać w artykule poniżej. Wyróżniająnaukowe, publicystyczne, pamiętnikarskie,
literatury faktu i innych form, objętych Zagłębia w Będzinie uczestniczyli wyróż- cym się członkom oddziału i współpracowprawem autorskim). Początki będzińskiego nieni członkowie SAP, działacze kultury i nikom na spotkaniu wręczono dyplomy
oddziału SAP sięgają 2002 r. W będzińskim przedstawiciele zagłębiowskich organizacji. uznania oraz listy gratulacyjne. Zdzisław
SAP działają dwie grupy twórców: literac- Ważnym wydarzeniem było wręczenie, Rabsztyn

KOLEJNE WYRÓŻNIENIA DLA BOLESŁAWA CIEPIELI
Na początku 2015 r. ukaże się książka autorstwa dr. hab. Zdzisława Gębołysia „Biobibliografia Bolesława Ciepieli”, któremu pod koniec października przyznano medal Gloria Artis.
Będzie to publikacja o dorobku nauko- Polski z 2012 r. oraz Zagłębiowski Pegaz tywnym działaczem zagłębiowskich stowawo-literackim B. Ciepieli, który znany jest za rok 2013. Szczególnym wyróżnieniem, rzyszeń: Prezesem SITG Koło „Zagłębie”
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego m.in. jakie otrzymał nasz propagator kultury, w Będzinie, Wiceprezesem Klubu Kronikajako autor sześciu monografii miejscowości był Brązowy Medal „Zasłużony dla Kultu- rzy Z.D. im. dr. Jana Przemszy Zielińskiego,
w gminie Psary.
ry Polskiej Gloria Artis”, który został uro- a przez 10 lat był Prezesem Stowarzyszenia
B. Ciepiela z wykształcenia to magister czyście wręczony Bolesławowi Ciepieli 27 Autorów Polskich Oddział Będzin (którego
inżynier górnictwa, ale wiele jego zain- października br. w Muzeum Zagłębia w Bę- był założycielem). Aktualnie jest Prezesem
teresowań ma charakter humanistyczny. dzinie z rąk prezesa Rady Głównej Stowa- Honorowym tego ostatniego stowarzyszeJest znanym pisarzem-regionalistą, kroni- rzyszenia Autorów Polskich w Warszawie nia.
karzem i publicystą. Zdobył wiele wyróż- – Eugeniusza Orłowa, sekretarza Starosty
Przygotowana do druku książka posiada
nień i zaszczytów, w tym: tytuł General- Będzińskiego – Zbigniewa Jaskierni oraz już rekomendacje oraz recenzje.
nego Honorowego Dyrektora Górniczego Emila Bystrowskiego – Przewodniczącego
oprac. na podstawie tekstów
Zdzisława Rabsztyna i Jakuba Czapli
nadany przez Ministra Gospodarki w 2011 Rady Powiatu.
r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Pomimo swego wieku B. Ciepiela jest ak-

TROPEM KOLBERGA W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM
Pod koniec października br. w Muzeum Zagłębia w Będzinie odbyło się podsumowanie projektu dokumentacyjno-badawczego „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego”, mającego na
celu ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego.
Ten bogaty kulturowo teren, w którym
ścierają się elementy z obszarów Małopolski i Górnego Śląska, został niewielkim
stopniu odkryty przez badaczy kultury. Stąd
też zaistniała potrzeba pochylenia się nad
obecną kondycją tradycyjnych zwyczajów i
obrzędów, a także udokumentowania rodzimej architektury. Etnograficzne badania
terenowe przeprowadzono w tandemach
badawczych złożonych z doświadczonych

i praktykujących etnografów oraz studentów etnologii. Ponadto, we współpracy z
różnymi instytucjami, podjęte zostały minibadania etnograficzne przeprowadzone
przez dzieci i młodzież z wybranych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego.
W czasie projektu wykonywano na
bieżąco dokumentację fotograficzną tradycyjnego budownictwa, która wiązała się z
założeniem kart do istniejących zabudowań

Poświęcenie pól w Brzękowicach Górnych

mieszkalnych i gospodarczych. Dokonano
również rejestracji fotograficznej i wideo
wybranych obrzędów praktykowanych na
terenie objętym przez przedsięwzięcie.
Efektem tych prac jest wędrująca wystawa
fotografii oraz publikacja filmów, prezentujących wybrane obrzędy uchwycone na
obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. Wiele
unikalnych i zanikających zwyczajów, występujących m.in. na terenie powiatu będzińskiego zaprezentowano po raz pierwszy w tak ciekawej formie. Turki, pękanie
skał, misie czy wspomnienie św. Błażeja –
to ciekawe zwyczaje, które nadal są żywe
wśród lokalnych społeczności. Niektóre z
nich – jak poświęcenie pól, „Cyganie”, nabożeństwa majowe i czerwcowe organizowane przy kapliczkach i figurach przydrożnych – nadal są praktykowane na terenie
gminy Psary.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach we współpracy z Muzeum Zagłębia
w Będzinie. Robert Garstka
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WYWIAD Z MIESZKAŃCEM

DOMINIKA SZAFRANIEC I JEJ „CHATA JOGI”
Dominika Szafraniec jest mieszkanką Malinowic, która od 15 lat aktywnie praktykuje jogę. Obecnie jest
licencjonowanym instruktorem Hatha Joga, a swoje umiejętności stale podnosi na warsztatach ze znakomitymi nauczycielami jogi z Europy i Stanów Zjednoczonych. W styczniu 2013 roku w Malinowicach w budynku
po dawnej szkole podstawowej otworzyła „Chatę Jogi”, gdzie na doskonale wyposażonej sali prowadzi zajęcia
z jogi metodą B.K.S. Iyengara, ale również wprowadza elementy innych technik, zapraszając nauczycieli z innych Szkół Jogi. jest to zarazem jedno z nielicznych miejsc w Polsce (jedyne na Śląsku!) gdzie odbywa się joga
w hamakach.
Głos Gminy Psary: W jaki sposób Zawiercia itd. Na organizowane prze- dzieję za dwa lata zdobyć międzynazaczęła się Pani przygoda z jogą? ze mnie wyjazdy weekendowe i wa- rodowy certyfikat Nauczyciela jogi z
Dominika Szafraniec: Na studiach, kacyjne z jogą jeżdżą ludzie z innych Instytutu w Punie (Indie). Jestem w
w sosnowieckim klubie karate trafi- rejonów Polski.
trakcie szkolenia. Jeżdżę na warsztaty,
łam na zajęcia z Tae-Bo, które zaan- GGP: Jakie zajęcia odbywają się kursy, szkolenia i rozwijam praktykę
gażowały mnie na tyle, że zaczęłam w Chacie Jogi?
własną – czyli tylko ja i moja mata ;)
prowadzić takie zajęcia jako instruk- DS: W Chacie Jogi odbywają się za- Hm… chciałabym powiedzieć, że plator. Wkrótce pojechałam na konwen- jęcia ogólne grupowe z jogi metodą nuję promować jogę, ale myślę, że joga
cję fitness do Wałcza, gdzie udaliśmy BKS. Iyengara, według grafiku umiesz- sama się promuje w obecnych czasię na warsztat jogi, który prowadziła czonego na stronie internetowej sach. Kiedy pędzimy wciąż za czymś,
znakomita nauczycielka ze Szczecina. www.chatajogi.pl. Prowadzę również jest wyraźna potrzeba, aby zatrzymać
Wyszłam stamtąd z niesamowitym zajęcia indywidualne, dla osób o okre- się, spojrzeć w siebie, zapytać o swoje
poczuciem lekkości ciała, z uniesio- ślonych problemach zdrowotnych, samopoczucie. Prawie każdy odczuwa
ną głową i otwartą klatką piersiową którym z różnych względów nie od- dyskomfort w ciele związany z prowa– czułam się znakomicie! Jakbym szła powiadają zajęcia grupowe. Pracuję dzonym trybem życia – zwyrodnienia
5 cm ponad ziemią… Potem zaczę- również z kobietami w ciąży. W szko- kręgosłupa, dyskopatie, przewlekłe
łam szukać podobnych zajęć w swoich le podstawowej w Dąbiu dla dzieci od bóle głowy, przykurcze, depresje,
okolicach…i tak, znalazłam swojego przedszkola do 3 klasy mam tam rów- nerwice… to tylko część listy problenauczyciela, dzięki któremu jestem tu, nież grupę piątoklasistek, z którymi mów, z jakimi spotykam się na sali. Lugdzie jestem.
praktykuję jogę. Regularnie zapraszam dzie chcą coś zrobić dla siebie, przez
GGP: Skąd pomysł na związanie nauczycieli z innych szkół na warszta- te 90 minut poświęcić czas tylko sobie
życia zawodowego z jogą i otwar- ty dla zaawansowanych jak i również z – i to szybko procentuje. Tymczasem,
cie takiego miejsca w Malinowi- innych metod nauczania jogi.
zapraszam na zajęcia.
GGP: Jak wyglądają zajęcia jogi w GGP: Dziękujemy za rozmowę
cach?
i życzymy wielu uczniów. :)
DS: W drugiej ciąży praktykowałam hamakach?
jogę do samego końca, dzień przed DS: Aerial Joga to joga z
urodzeniem drugiego syna byłam użyciem podwieszonych
jeszcze na zajęciach. Potem, podczas pod sufitem „hamaków”
urlopu wychowawczego przeprowa- ze specjalnej tkaniny
dziliśmy się z całą rodziną do Malino- używanej do akrobacji
wic – urzekło nas to miejsce. W tym cyrkowych, pozwala ona
czasie dojrzewałam do decyzji o odej- doświadczyć pracy z ciaściu z pracy. Szybko okazało się, że łem w innym, szerszym
wszystko sprzyja mi w tej inicjatywie, wymiarze – odciąża krębo znalazłam salę w budynku dawnej gosłup, dochodzi kwestia
szkoły, dostałam się do programu dofi- utrzymania równowagi,
nansowań unijnych, który pozwolił mi dzięki czemu mocniej
wyremontować i wyposażyć to miej- pracują głębokie mięsce. Wierzyłam i wierzę nadal, że nie śnie, łatwiej wykonuje
koniecznie tylko w dużym mieście i w się pozycje odwrócone, a
dużej szkole jogi można trafić na do- relaks końcowy w hamabre zajęcia. Uczenie jogi jest moją pa- ku…niezapomniany!
sją i sprawia, że w chwili kiedy wcho- GGP: Jakie ma Pani
dzę na matę i zaczynam zajęcia, czuję, plany na przyszłość?
że jestem we właściwym miejscu, we Co chciałaby Pani
właściwym czasie. Na macie również osiągnąć?
znajduję odpowiedzi na swoje pytania. DS: Ja w kwestii mojej
Myślę, że uczestnicy moich zajęć też własnej praktyki i metoczują to zaangażowanie. Na zajęcia dyki nauczania – wciąż
do Chaty Jogi przyjeżdżają osoby nie się uczę, doskonalę umietylko z gminy Psary, ale również z So- jętności z najlepszymi
Dominika Szafraniec podczas ćwiczeń
snowca, Będzina, Czeladzi, Katowic, Nauczycielami, mam na-
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SPORT

KS ORLIKI ZWYCIĘZCAMI LIGII ORLIKA
26.10.2014 r. w niedzielę na kompleksie boisk Orlik przy Gimnazjum w Psarach odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika 16+.
Tego dnia o godz. 13:00 rozegrano bowiem grali ze sobą nie
mecz towarzyski mistrzowskich drużyn tylko bracia, koledzy czy
obu lig: KS Orliki (zwycięzcy I ligi) - Sprytni kuzyni, ale i ojcowie z syPodzamcze (zwycięzcy II ligi). Podczas wi- nami) przyznane zostały
dowiska kibice mogli się napić kawy bądź statuetki dla najmłodherbaty oraz poczęstować ciastkiem. Go- szych oraz najstarszych
dzinę później nastąpiło uroczyste wręcze- zawodników.
Wszystkim drużynom
nie pucharów, medali oraz nagród indywidualnych w postaci statuetek przez Wójta i zawodnikom serdecznie
gratulujemy, jednoczeGminy Psary – Tomasza Sadłonia.
14 zespołów z terenu naszej gminy śnie zapraszając do przyprzez 17 niedziel rozegrało prawie 100 szłorocznej trzeciej już
meczów, każdy po 60 minut. Wzięło w edycji tej piłkarskiej Ligi.
Kolejne miejsca w I
nich udział ponad 250 zawodników. I ligę
tworzyło sześć pierwszych drużyn z ze- lidze zdobyli: 1. KS ORszłorocznej tabeli końcowej, natomiast LIKI, 2. ORLIK PSAZwycięska drużyna KS Orliki
II ligę pozostałe 4 ubiegłoroczne oraz 4 RY I, 3. FC ZIMNI, 4.
nowe zespoły. Zwycięskie trzy druży- WCZORAJSI DĄBIE,
5. WIKINGOWIE, 6. OBERSZPILERS, 7.
ny z obu lig otrzymały puchary. Ponadto 5. I.W.PSARY, 6. UNITED. Najlepszym ORLIK PSARY II, 8. POGOŃ Z.B. Najkażdy z uczestników Gminnej Akademii strzelcem wśród tych drużyn został: lepszym strzelcem wśród tych drużyn
Ligii Orlika 16+ odebrał pamiątkowy me- Mateusz Adamek (KS Orliki). Najlepszy został: Damian Gęborski (Orlik Psary II).
dal i dyplom. Przyznane zostały również bramkarz: Dawid Celta (FC Zimni).
Najlepszy bramkarz II ligi to: Robert DerKolejne miejsca w II lidze zajęli: 1. laga (Sprytni Podzamcze).
wyróżnienia dla najlepszych strzelców i
bramkarzy. Dodatkowo, aby podkreślić SPRYTNI PODZAMCZE, 2. FARMACJA
Klaudia Dzierżanowska
zróżnicowanie wiekowe drużyn (często ŚIA, 3. LOS MENELOS, 4. LECH DĄBIE,

W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA
11 listopada, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, gminne
zespoły A i B klasy zmierzyły się ze
sobą na boisku Iskry w Psarach, by
powalczyć o Puchar Wójta Gminy
Psary.
Drużyny piłkarskie grały w systemie
każdy z każdym. W rozgrywkach 1. miejsce zajął Klub Piłkarski Sarnów, 2. lokatę
zdobył zespół Jedność Strzyżowice, 3.
Klub Piłkarski Góra Siewierska, 4. Orzeł

Dąbie, a 5. miejsce przypadło gospodarzom czyli Iskrze Psary.
Po zakończeniu turnieju Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń wręczył wszystkim zespołom puchary i dyplomy. Dzięki
pięknej rywalizacji w duchu fair-play, drużyny wywalczyły nagrody pieniężne na
zakup sprzętu sportowego w wysokości
2000 zł na klub, przyznane przez psarski
samorząd.
Red.

B. Jędrusik został najlepszym strzelcem

PÓŁMETEK DEBIUTANCKIEGO SEZONU DRUŻYN APN ZA NAMI
Na początku listopada zakończyła się jesienna runda rozgrywek naszych drużyn w Podokręgu Sosnowiec. Wiele godzin ciężkiej pracy i treningów oraz kilkanaście rozegranych meczy ligowych pozwoliło naszym grupom Orlików i Młodzików uplasować się na 8 miejscu.
Po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywek nasze debiutujące drużyny znalazły się w środku tabeli, co wśród samych
doświadczonych rywali z kilkuletnim stażem, jest dużym osiągnięciem. Z kolei najmłodsza grupa Żaków, w której nie prowadzi się jeszcze klasyfikacji, a spotkania
odbywają się turniejowo, radziła sobie z
każdym meczem coraz lepiej, strzelając
coraz to więcej goli. Trenerzy zaobserwowali już atuty i słabsze strony swoich
zawodników, nad którymi będą praco-

wali przez całą zimę, podczas treningów
na sali gimnastycznej w Gimnazjum w
Psarach. W doskonaleniu formy pomogą
również cykle turniejów halowych, z których pierwszy odbędzie się już 6 grudnia
w Ożarowicach. Zmierzy się w nim nasza
grupa Orlików rocz. 2005. Mecze sparingowe z zaprzyjaźnionymi zespołami będą
na pewno bardzo przydatną lekcją dla
młodych piłkarzy.
W ostatnim miesiącu odbyło się podsumowanie rundy jesiennej na, którym

drużyny Żaków i Orlików rozegrały prawie dwugodzinne towarzyskie spotkanie,
a wszystkie dzieci otrzymały odblaskowe
opaski. Pełni energii i motywacji piłkarze z optymizmem spoglądają w kierunku wiosennej rundy rewanżowej, mając
świadomość, że stać ich na jeszcze więcej.
Życząc im wytrwałości, z niecierpliwością
czekamy na efekty ich kolejnych zmagań.
W najbliższym turnieju natomiast za drużynę Orlików mocno trzymamy kciuki!
Klaudia Dzierżanowska
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OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Psary
serdecznie zaprasza na gminne

5 grudnia godz. 17:00 Ośrodek Kultury w Preczowie
W programie:
występy SEKCJI AKROBATYCZNEJ I SEKCJI GITAROWEJ
KABARET dzieci i młodzieży z Ośrodka Kultury w Preczowie
magiczny pokaz ILUZJI

RPPIII.6722.002.2014

Psary, 1 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 z
dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Psary uchwały Nr XLVII/489/2014
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
sołectwie Gródków. Granice zmiany planu wyznaczają:
od północy - granica lasu,
od wschodu - granica administracyjna gminy Psary z Będzinem,
od południa - granica administracyjna gminy Psary z Będzinem oraz droga
wojewódzka nr 913 (ul. Zwycięstwa),
od zachodu linia prowadzona w odległości 18 m na zachód od drogi polnej
D-1016.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w
okresie jego sporządzania.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy
wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń
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GALERIA ZDJĘĆ

GMINA PSARY Z LOTU PTAKA
Chcesz obejrzeć gminę Psary z całkiem innej perspektywy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z lotu ptaka,
które przedstawiają jedne z najciekawszych miejsc w gminie. Fotografie zostały wykonane z użyciem latającego drona
przy okazji kręcenia filmu promocyjnego gminy Psary.

Widok na kompleks sprtowo - rekreacyjny w Psarach

Boisko wielofunkcyjne w Gródkowie

Urząd Gminy w Psarach

Osiedle Malinowice

Kompleks sportowy Orlik w Psarach

Boisko wielofunkcyjne w Goląszy

Stadion LKS Iskra Psary

Plac przed OSP w Strzyżowicach
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INFORMACJE

ZŁOTE GODY W GMINIE PSARY
29 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie obchodziliśmy Złote Gody. W tym roku
medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 50-lecie pożycia małżeńskiego zostało oznaczonych 18 par, a
4 parom złożono listy gratulacyjne z okazji 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt Ryszarda i Zofię Barańskich,
Hen- chów, Krystynę i Jerzego Zduńczyków.
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Prze- rykę i Kazimierza Cieplińskich, Wiesławę
Ponadto za 60-lecie pożycia małżeńwodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty i Marka Czubrów, Kazimierę i Stanisława skiego listy gratulacyjne z rąk Wójta
Kubica z radnymi, kierownictwo Urzędu Duran, Krystynę i Ignacego Flaków, Ka- otrzymali: Krystyna i Tadeusz KrasonioGminy Psary, sołtysi, rodziny oraz przy- zimierza i Zofię Flaków, Józefa i Halinę wie, Zofia i Edward Mańka, Stanisław i
jaciele Jubilatów.
Guzendów, Janinę i Romana Katolików, Zofia Rabsztynowie, Genowefa i WłoPo krótkim przemówieniu Kierow- Mirosławę i Stanisława Kubików, Geno- dzimierz Szastakowie.
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Psa- wefę i Krzysztofa Kurachów, Zdzisławę
Po wręczeniu wyróżnień zgromadzeni
rach – Teresy Celki, Wójt Gminy Psary i Adama Kurków, Leokadię i Adama Per- na uroczystości goście złożyli życzenia
podziękował Jubilatom za godne i długie czyńskich, Janinę i Wiesława Solipiwko, czcigodnym Jubilatom. Następnie rozpopożycie małżeńskie, a następnie odzna- Anielę i Władysława Sobierajów, Zofię częła się część artystyczna w wykonaniu
czył w imieniu prezydenta RP Medala- i Tadeusza Trzcionków, Irenę i Józefa Zespołu Śpiewaczego Dąbie oraz „Nasz
mi za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: Weis, Władysławę i Stanisława Wiecie- Gródków”. Red.

Tegoroczni Jubilaci 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego z gminy Psary

