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egzemplarz bezpłatny

Nowa siłownia zewnętrzna w Malinowicach
Pod koniec czerwca przy boisku wielofunkcyjnym w Malinowicach zamontowano urządzenia ogólnodostępnej
siłowni zewnętrznej. To już 6. miejsce tego typu w naszej gminie, a do końca października będzie ich łącznie 9.

W Malinowicach, między placem zabaw a boiskiem wielofunkcyjnym zamontowano 5 urządzeń podwójnych,
pozwalających na zróżnicowany trening
fizyczny osób młodszych i starszych. Na
wyłożonym kostką brukową podłożu zainstalowano takie przyrządy, jak: orbitrek
eliptyczny, surfer, biegacz, narty, twister
oraz dwie pary stacjonarnych pedałów
rowerowych przy ławce.
„Tutaj w Malinowicach przyda się coś
takiego. Dzięki temu dzieciaki mają trochę
ruchu, także seniorzy będą mogli z tego skorzystać i tu spędzić wolny czas” – opowiada
pani Edyta, mieszkanka Malinowic.
Na terenie naszej gminy znajduje się
już łącznie 6 siłowni zewnętrznych przy:
OSP w Preczowie, boisku LKS Iskra Psary,
szkołach podstawowych w Gródkowie i
Dąbiu, na placu po starej mleczarni w Goląszy Dolnej oraz we wspomnianych już
Malinowicach.

Nowe urządzenia siłowni zewnętrznej w Malinowicach

Warto dodać, że do końca października powstaną jeszcze 3 podobne miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu:
w Psarach na kompleksie rekreacyjnym
przy ul. Kamiennej, w pobliżu remizy w
Strzyżowicach oraz obok przyszkolnego

placu zabaw w Sarnowie. Ponadto rozbudowana zostanie siłownia przy jednostce
OSP w Preczowie. Obecnie gmina jest w
trakcie wyłaniania wykonawców na te zadania w przetargu.
Red.
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INWESTYCJE
PONAD 700 tys. ZŁ na centrum usług społecznych w Strzyżowicach
28 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu środkami unijnymi projektu pn.
„Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu
utworzenia Centrum Usług Społecznych”. Oczekiwana kwota bezzwrotnej dotacji sięgnie 738 147,48 zł.

Projekt Gminy Psary znalazł się na 1.
miejscu z największą liczbą punktów na
liście wniosków rekomendowanych do
dofinansowania w ramach Poddziałania:
10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych – ZIT
Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura
społeczna i zdrowotna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej części budynku remizy OSP
w Strzyżowicach wraz z utworzeniem
w nim Centrum Usług Społecznych w
postaci gminnego centrum kulturalno-szkoleniowego. W oparciu o powstałą
infrastrukturę wdrażany będzie Kompleksowy Program aktywizujący i integrujący lokalną społeczność, w tym
przede wszystkim mieszkańców gminy
Psary zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W wyremontowanym i zmodernizowanym budynku gmina planuje świadczyć usługi dla społeczności, m.in. w postaci: szkoleń, wykładów i seminariów,
zajęć grupowych, koncertów, pikników
i festynów integracyjnych.
Projekt przedsięwzięcia zakłada całkowitą przebudowę wnętrza sali, bez
ingerencji w bryłę budynku. W budynku
zaplanowano m.in. następujące prace:
- wydzielenie korytarza komunikacyjnego z wejściem do małej sali konferencyjno-cateringowej, szatni oraz sali

Wizualizacja elewacji i sali koncertowej centrum usług społecznych w Strzyżowicach

wielofunkcyjnej (od strony wejścia z komunikacji istniejącej),
- utworzenie sali wielofunkcyjnej ze sceną i miejscami dla 201 osób, wraz z reżyserką, pomieszczeniem technicznym i
małą salką narad oraz szatnią usytuowaną pod sceną,
- wydzielenie częściowo pod widownię
sali konferencyjno-cateringowej o pow.
101,26 m2, przylegającej do kuchni, w
której będzie możliwe serwowanie poczęstunku,
- wykończenie sal wraz z wymianą stolarki (drzwi i okna),
- zakup niezbędnego wyposażenia sal
(m.in. fotele audytoryjne, sprzęt nagła-

śniający, specjalistyczne oświetlenie
sceniczne, rzutnik, ekran, kotara, stoły i
krzesła),
- zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Po zrealizowaniu projektu przedmiotowy budynek będzie mógł pełnić
funkcje edukacyjne, społeczne i kulturalne. Już jesienią tego roku będzie
ogłaszany przetarg na wykonanie wyżej opisanej inwestycji. Urząd Gminy
czeka na ocenę drugiego unijnego
projektu, który dotyczy termomodernizacji budynku.
Referat Rozwoju i Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych UG Psary

Ponad 600 przyłączy do nowej sieci wodociągowej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach cały czas
przełącza mieszkańców do nowej sieci wodociągowej.

Pierwsze półrocze 2016 r. to dla ZGK przede wszystkim
ciężka i żmudna praca przy podłączaniu mieszkańców ulic
Wiejskiej, Szkolnej, Kamiennej, Górnej, Gródkowskiej, Łącznej i Bocznej w Psarach i Belnej w Strzyżowicach do nowego wodociągu. Aktualnie do wykonania pozostały 4 sztuki
przyłączy, jednakże jest to znacznie utrudnione ze względu
na spory sąsiedzkie i brak możliwości polubownego rozwiązania podłączenia drugiej linii zabudowy. Zakład regularnie
podejmuje próby mediacji, które mają pomóc rozwiązać tę
sytuację.
Łącznie, na wyżej wymienionych odcinkach ulic, pracownicy ZGK wykonali 632 podłączenia o długości ponad 4500
metrów bieżących. Red.

Budowa przyłączy za pomocą minikoparki
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INWESTYCJE
Zakończenie remontu ul. Strumycznej w Malinowicach
Na ul. Strumycznej w Malinowicach można już korzystać z nowej drogi
z kostki brukowej o długości ok. 272 metrów bieżących.

Ulica Strumyczna w Malinowicach po remoncie

Prace remontowe prowadziła, wyłoniona w drodze przetargu, firma Skanska S.A. z Warszawy za kwotę 178 950
zł brutto. Zakres inwestycji objął przede
wszystkim wykonanie nawierzchni drogi
z kostki brukowej o grubości 8 cm z podsypką cementowo-piaskową oraz pełną
podbudową z kruszywa łamanego i betonu popiołowego. Wybudowano także
kanalizację deszczową, zjazdy do posesji
oraz zmodernizowano skrzyżowanie ul.
Strumycznej z ul. Wiejską z wykorzystaniem asfaltobetonu. Ponadto w ramach
prac nad odwodnieniem wykonawca
wyremontował również przepust rowu
przecinającego ulicę. Przedmiotowe
prace pozwoliły na uregulowanie szerokości jezdni i poboczy wraz z poszerzeniem pasa ruchu na łukach. Inwestycję
sfinalizowano z końcem lipca. Red.

Remont w gimnazjum w Psarach za BLISKO 150 tys. zł
Na przełomie lipca i sierpnia w
Gimnazjum w Psarach przeprowadzono remont wart blisko 150 tys. zł.

W 9 salach lekcyjnych rozebrano
stare parkiety i podłogi oraz wykonano nowe wylewki. W poszczególnych klasach przeprowadzono prace
malarskie ścian i sufitów. Nastepnie
na nowych wylewkach podłogowych
zamontowano wykładziny antypoślizgowe, przeznaczone specjalnie do
użytku w szkołach. Remont przeszły
także schody zewnętrzne, na których
zamontowano specjalną posadzkę
żywiczną typu „kamienny dywan”, w
którą nie wsiąka woda, a także jest
mrozoodporna i wtrzymała na ścieranie. Z kolei na oknach sali gimnastycznej zamontowano rolety antywłamaniowe.
Obecnie na terenie szkoły wymieniane jest ogrodzenie od strony frontowej budynku. Prace zakończą się
jeszcze przed 1 września, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w lepszych warunkach.
Red.

Milena Sobieraj (redaktor naczelna, skład)
Rafał Paradowski (redakcja, skład, korekta)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie
i kolejności lub odmowy ich publikacji.

Nowe podłogi z wykładzinami antypoślizgowymi w gimnazjum

Wyremontowane schody
WYDAWCA:
Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
tel. 32 29 44 920, fax. 32 29 44 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl
DRUK: Magic s.c.
NAKŁAD: 3000 egz.

WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42-504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42-512 Psary
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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INWESTYCJE
OSP Goląsza-Brzękowice z kolejnymi pomieszczeniami po remoncie
W czerwcu firma „OKNA PWP” z Dąbrowy Górniczej przeprowadziła kolejny etap remontu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Goląsza-Brzękowice. Całkowity koszt tych prac wyniósł 37 912,11 zł brutto.

W ramach zleconych zadań firma
dokończyła prace remontowe w magazynie paliw (wykonała lamperię, wentylację oraz zamontowała drzwi przeciwpożarowe). Wyremontowano także
warsztat, magazyn sprzętu oraz magazyn dla Koła Gospodyń Wiejskich – w
pomieszczeniach powstała lamperia,
stropy obłożono płytami karton-gips,
wymieniono drzwi wewnętrzne i zabudowano drzwiczki instalacji elektrycznych, na ścianach położono gładzie
gipsowe, a następnie je pomalowano.
Na zewnątrz budynku zainstalowano
nowe drzwi, bramę oraz okna z luksferów. Remont przeszły także schody
stalowe prowadzące do sali bankietowej mieszczącej się w remizie OSP, na

Wymienione drzwi zewnętrzne w OSP Goląsza - Brzękowice

których wymieniono podstopnice oraz
balustradę. Z kolei na klatce schodowej
wiodącej do kuchni położono nowe
płytki. W całym budynku dodatkowo

przeprowadzono drobne roboty elektryczne w postaci montażu gniazd instalacyjnych i kontaktów opraw oświetleniowych. Red.

Remont w budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej
Na zlecenie psarskiego samorządu, tutejszy Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadził remont częściowy pomieszczeń budynku byłej
szkoły w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 7.

Wyremontowany parkiet w jednej z sal w Górze Siewierskiej

Ten poszkolny obiekt przewidziano
do wynajmu pod usługi opiekuńcze
w najbliższej przyszłości. Jednakże by
to nastąpiło, konieczne jest podniesienie jego standardu, który jeszcze do
niedawna dyskwalifikował go wobec
potencjalnych najemców. Pracownicy
ZGK z początkiem lata wyremontowali
parkiety w salach na parterze, łazienkę
dla personelu oraz wymienili balustrady
wewnątrz budynku. W niedługim czasie
planuje się również przeprowadzić termomodernizację budynku w celu poprawienia jego parametrów energetycznych przy wykorzystaniu unijnej dotacji.
Koszt wykonania bieżących prac wyniósł 24 597,54 zł brutto. Red.

Sarnowskie przedszkole po remoncie
W czasie wakacji Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie przeszło remont wewnętrzny wart blisko 36 tys. zł.

Powiększona sala zajęć w Przedszkolu Publicznym w Sarnowie

Remont przedszkola polegał na wyburzeniu ścianki pomiędzy dwiema
salami, dzięki czemu powstała jedna o
powierzchni 49 m2. W nowym pomieszczeniu położono parkiet oraz gładzie
gipsowe, a na ścianach zamontowano
lamperie ze specjalnych płyt odpornych
na uszkodzenia. Generalny remont przeszły także schody zewnętrzne, na których
wyłożono płytki.
Prace zakończyły się pod koniec lipca, dzięki czemu przedszkolaki będą
mogły po wakacjach korzystać z nowej, większej przestrzeni i bezpiecznych schodów prowadzących do placówki. Red.
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INWESTYCJE
Nasadzenia zieleni w Preczowie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach wykonał, na zlecenie tutejszego Urzędu, nasadzenia zieleni przy remizie OSP w Preczowie.

Fragment nasadzeń zieleni na placu w Preczowie

Nasadzenia zostały wykonane przy
strefie aktywności fizycznej między ul.
Szkolną, Dębową i Sosnową w Preczowie oraz na wyspie komunikacyjnej przy
ul. Sosnowej w Preczowie. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża posadzono
ponad 2000 sztuk roślin, składających
się z: 5 gatunków krzewów, 8 gatunków
bylin, 2 typów pnączy i kilku gatunków
traw, które razem – już w kolejnym roku
– stworzą ciekawą, wielobarwną kompozycję przyrodniczą. Przestrzenie między nowymi roślinami zabezpieczono
korą sosnową.
Wyżej wymienione prace wykonano,
bazując na koncepcji architekta krajo-

brazu mgr inż. Bożeny Łebzuch, którą
poprosiliśmy o komentarz:
„Głównym założeniem projektu było
stworzenie przestrzeni, która powinna
być atrakcyjna przez większą część roku.
Dlatego też w koncepcji znalazły się gatunki roślin spełniające to zadanie. Kwitnące wiosną krzewy oraz byliny letnie pozwolą na wprowadzenie barwnych plam
w najcieplejszych miesiącach, podkreślając tym samym walor estetyczny całej
kompozycji. Jesienią efekt ten uzyska się
dzięki przebarwiającym się liściom, natomiast zimowy akcent kolorystyczny stanowić będą z kolei pędy dereni.
Jedną z podstawowych grup użytkow-

ników tego miejsca są dzieci. Ze względu
na ich obecność w doborze gatunkowym
pominięto rośliny, które mogłyby być dla
nich potencjalnie niebezpieczne (tj. krzewy
posiadające ostre pędy, kolce, ciernie, czy
wywołujące reakcje alergiczne). Ponadto
ważnym celem projektu stało się stworzenie miejsc zapewniających cień. Dlatego w
okolicy placów wypoczynkowych zaproponowano krzewy oraz wyższe gatunki
traw, które po osiągnieciu swoich docelowych rozmiarów mają zrealizować to
zadanie. Wspomniane wcześniej krzewy,
oprócz swoich cech dekoracyjnych pełnić
będą również funkcję ekologiczną – wraz
z upływem czasu powinny one stanowić
żywą «zasłonę», zabezpieczającą przed
kurzem i hałasem dochodzącym z ulicy.”
Warto podkreślić, iż prowadzone w
gminie liczne inwestycje budowlane
wymagają dbania o estetykę otoczenia
w bezpośrednim sąsiedztwie tych wyremontowanych bądź nowych obiektów publicznych. W tym przypadku,
nasadzenia zieleni stanowiły doskonałe
uzupełnienie dla rozbudowanej i zmodernizowanej w zeszłym roku przestrzeni rekreacyjno-sportowej wokół remizy z
placem zabaw, siłownią zewnętrzną, boiskiem i parkingiem. Na razie posadzone
rośliny są jeszcze małe, ale już wkrótce
będą znakomicie podkreślały charakter
tego miejsca.
Prace prowadzono pod koniec maja, a
ich koszt wyniósł 32 307,72 zł brutto. Red.

Odrestaurowana kapliczka na Poddzwonku
Na początku lipca zakończono
prace remontowe najstarszej kapliczki w gminie Psary, która znajduje się w Goląszy Dolnej na Poddzwonku.

Remont kapliczki na Poddzwonku
wykonała, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, firma JALPOL z Sosnowca. Prace polegały na usunięciu starego
tynku ze ścian, demontażu okien, podłogi, a także usunięciu starego pokrycia dachu i zbutwiałych elementów
więźby. W ramach remontu wykonano
izolację fundamentów a także elewację, która została zachowana w stanie
pierwotnym, czyli w cegle i kamieniu.
Kapliczka zyskała nowe drzwi, okna
oraz dach pokryty stylową dachówką
tzw. karpiówką. Z kolei wieżyczkę, w
której znajduje się zabytkowy dzwon,
pokryto nową blachą. Metamorfozę
przeszło także wnętrze kapliczki, gdzie

Najstarsza kapliczka w gminie po odrestaurowaniu

zamontowano nowy drewniany sufit
oraz wykonano renowację tynków na-

ściennych. Koszt przeprowadzonych
prac wyniósł 49 816,49 zł. Red.
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INFORMACJE
Już w październiku ruszy rekrutacja pracowników
do nowego centrum dystrybucyjnego firmy Lidl W GRÓDKOWIE

W połowie sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Lidl
Polska z Wójtem Gminy Psary, mające na celu omówienie szczegółów
procesu rekrutacji nowych pracowników.

Zdjęcie przykładowego centrum logistycznego Lidla. Źródło: Lidl Polska Sp. z o.o.

Nabór pracowników do nowego
centrum dystrybucyjnego w Gródkowie będzie prowadzony przez firmę
Lidl Polska od października 2016 roku.
Natomiast już od połowy września
pojawią się ogłoszenia rekrutacyjne.
Wszystkie informacje dotyczące stanowisk będzie można znaleźć na stronie
www.kariera.lidl.pl oraz na stronie gminy Psary www.lidlpraca.psary.pl.
Poszukiwani będą m.in. pracownicy
biurowi, dysponenci, operatorzy wózków widłowych czy komisjonerzy.
Łącznie do pracy w nowym centrum
dystrybucyjnym Lidl zatrudnionych zostanie ok. 220 pracowników.
Red.

Nowe miejsce do publikowania ogłoszeń o pracę
Chcesz dać komuś pracę? A może szukasz zatrudnienia w gminie Psary? Od lipca tego roku można zamieścić
takie ogłoszenia bezpłatnie na tablicy postawionej przed
budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

Na tablicy można zamieszczać informacje o pracy okazjonalnej, sezonowej, lub stałej. Jedna z jej stron jest poświęcona dla osób, które chcą zaoferować pracę, a druga dla tych,
które jej szukają. Ogłoszenia można zamieszczać w gablocie
bezpłatnie. Pamiętajmy jednak, że powinny być one napisane w sposób czytelny, a ich treść nie może naruszać ogólnie
przyjętych norm życia społecznego. Ogłoszenia nieczytelne,
o treści obraźliwej, dotyczące kupna/sprzedaży oraz inne reklamy będą niezwłocznie usuwane z gabloty. Gmina Psary zapewnia jedynie powierzchnię do ekspozycji i nie weryfikuje
wiarygodności oferentów. Red.

Tablice do zamieszczania ogłoszeń o pracy

Możliwość sfinansowania obiadów dla dzieci i młodzieży
Rodzicu, jeśli masz dziecko, które jest przedszkolakiem lub
uczniem, przeczytaj poniższy komunikat!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach informuje o możliwości
skorzystania z pomocy w formie dożywiania, przeznaczonej dla
dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży realizujących
obowiązek szkolny. O pomoc w formie dożywiania mogą starać
się rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Aby ubiegać się o
tego rodzaju wsparcie:
1. należy spełnić warunek dotyczący kryterium dochodowego,
które nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej,
tj. 771,00 złotych (kryterium dla rodziny 2-osobowej wynosi 1
542,00 zł netto, 3-osobowej = 2 313,00 zł netto, 4-osobowej =
3 084,00 zł netto, 5-osobowej = 3 855,00 zł netto, 6-osobowej
wynosi 4 626,00 zł netto itd.);
2. jednocześnie rodzina (lub jeden z członków rodziny) musi być
dotknięta co najmniej jednym z problemów, o których mowa w
art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., tj.:
1) ubóstwem; 2) sieroctwem; 3) bezdomnością; 4) bezrobociem;
5) niepełnosprawności; 6) długotrwałą lub ciężką chorobą; 7)

przemocą w rodzinie; 7a) potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9)
bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych; 11) trudnościami w integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w
art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach; 12) trudnościami w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmem lub narkomanią; 14) zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową; 15) klęską
żywiołową lub ekologiczną.
Pomyśl już dziś o obiadach dla swojego dziecka, aby mogło od
września regularnie spożywać smaczne obiady w swojej szkole.
Gorący posiłek pozytywnie wpłynie na zdrowie Twojego dziecka!
Zgłoś się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100, od poniedziałku do piątku w
godz. od 7.30 do 15.30.
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Bardzo dobre miejsca gminy Psary w rankingach „Rzeczpospolitej”
Już po raz 12. gazeta „Rzeczpospolita” przygotowała autorski ranking samorządów w Polsce. Za 2015 rok
Gmina Psary została sklasyfikowana przez kapitułę ekspertów na 56. miejscu w Polsce i 5. w województwie
śląskim (na blisko 1600 gmin wiejskich w tej kategorii) w rankingu głównym. Ponadto nasz samorząd bardzo
wysoko oceniono także w dodatkowych zestawieniach, które obejmowały innowacyjność (16. miejsce w kraju)
oraz pozyskiwanie środków unijnych (73. miejsce wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce).

Głównymi kryteriami oceny w rankingu głównym były: efektywny rozwój,
dbałość o jakość życia mieszkańców oraz
dobry stan finansów publicznych. Samorządy zostały podzielone na trzy grupy:
miasta na prawach powiatu, pozostałe
gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. W skład kapituły weszło 8
ekspertów, w tym Jerzy Buzek – europoseł i były Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego oraz Hanna Majszczyk –
wiceminister finansów, a także osoby reprezentujące środowiska samorządowe,
prawnicze i dziennikarskie.
Ranking przygotowano w dwóch
etapach. W pierwszej fazie wybrano
miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2012–2015 i jednocześnie najwięcej
w tym czasie inwestowały. W wyniku
tej selekcji do dalszej weryfikacji przeszło jedynie 565 z 2478 samorządów w
Polsce. Z kolei do drugiego etapu zakwalifikowano samorządy ocenione pozytywnie pod kątem dynamiki wzrostu
wydatków majątkowych, pozyskanych

środków unijnych, poziomu zadłużenia, nadwyżki operacyjnej, dynamiki
wzrostu dochodów własnych, relacji
nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia oraz dynamiki wzrostu
wydatków na transport i łączność oraz
ochronę środowiska. Oceny uzupełniono jeszcze o wyniki szczegółowych
ankiet, wypełnianych tylko przez te samorządy, które przeszły przez pierwszy
etap. Zebrane w ten sposób dane przeliczono na punkty, nadając każdej ocenianej kategorii odpowiednią rangę.
W rankingu głównym gm. Psary znalazła się na 56. miejscu (na 1559 gmin wiejskich w całym kraju, według stanu na 1
stycznia br.) i była 5. w województwie
śląskim – w kategorii gmin wiejskich.
Oprócz głównego rankingu „Rzeczpospolita” przygotowała również dwa
zestawienia dodatkowe. Pierwsze z nich
klasyfikowało samorządy pod względem pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej. W tym przypadku gmina Psary
znalazła się na 73. miejscu w Polsce (14.
pozycja w województwie śląskim) we

ranking główny:
56. miejsce na 1559
ranking pozyskanych
dotacji unijnych:
73. miejsce na 1559
ranking innowacyjności:
16. miejsce na 250
- w kategorii gmin wiejskich

wspomnianej najliczniejszej kategorii,
liczącej blisko 1600 gmin. Natomiast
drugi dodatkowy ranking oceniał innowacyjność, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu
administracją publiczną oraz w komunikacji z mieszkańcami. Także i w tym zestawieniu gmina Psary wypadła bardzo
pozytywnie, będąc sklasyfikowaną na 2.
miejscu w województwie i jednocześnie
na 16. miejscu (ex aequo z 8 innymi) w
kraju – spośród 250 reprezentatywnych
gmin wiejskich, które przeszły przez
pierwszą rundę selekcji w ramach rankingu głównego. Red.

TRWA nabór na wykonawców termomodernizacji domów
30 czerwca Wójt Gminy Psary ogłosił rozpoczęcie naboru wykonawców na termomodernizację budynków
mieszkalnych mieszkańców Gminy tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”.

Nabór ofert od wykonawców jest prowadzony w trybie ciągłym. Wykonawca
(tj. podmiot gospodarczy świadczący
odpowiednie usługi budowlane), zgłaszając się do Programu musi wykazać się:
- odpowiednim doświadczeniem, zasobami organizacyjnymi, technicznymi
i ludzkimi w celu sprawnego wykonywania termomodernizacji budynków
mieszk.,
- faktem niezalegania z należnościami
wobec ZUS oraz US,
- posiadaniem obowiązującej i opłaconej polisy potwierdzającej fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na
minimalną wartość 50 000 PLN.
Ponadto wykonawca musi złożyć
oświadczenie o udzieleniu gwarancji na
wykonane przez siebie roboty.
Wykonawca, który spełnia warunki
określone w ogłoszeniu o naborze oraz
w Regulaminie udzielania osobom fizycz-

Termomodernizacja to podstawa energooszczędnego domu

nym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w
Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”, zostanie wpisany przez Gminę Psary i Operatora (tj. wybrany przez Gminę Psary
podmiot, posiadający wszelkie upoważ-

nienia Gminy do realizacji Programu) na
listę podmiotów świadczących usługi polegające na wykonywaniu termomodernizacji w ramach Programu. Mieszkaniec,
na podstawie przedstawionego przez
wykonawcę kosztorysu, sam zdecyduje,
c.d. na str. 8
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c.d. ze str. 7 „Trwa nabór na wykonawców termomodernizacji domów”

który przedsiębiorca przeprowadzi termomodernizację domu jednorodzinnego. Wykonawca po zakończeniu prac,
potwierdzonych protokołem odbioru
robót, wystawi mieszkańcowi fakturę
VAT, w wysokości zgodnej z kosztorysem zatwierdzonym przez mieszkańca
oraz Operatora. Przyznaną mieszkańcowi dotację, gmina przekazuje bezpośrednio na konto bankowe wykonawcy
wskazane na fakturze. Szczegółowy
proces dokonania rozliczenia regulować
będzie umowa na wykonanie termomodernizacji.
Przypominamy: termoizolacja budynków indywidualnych to projekt realizowany w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy
Psary”, współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w
budynkach jednorodzinnych. Wysokość
dofinansowania wyniesie do 80%, ale
nie więcej niż 40 000 zł. Program realizowany będzie poprzez:
a) docieplenie ścian – dofinansowanie
maksymalne 16 000 zł,
b) docieplenie stropów lub dachów –
dotacja max. 9 600 zł,
c) wymianę okien – dotacja do 14 400 zł.
Uzyskanie dotacji do termomodernizacji możliwe jest, jeśli mieszkaniec:
- posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy,
kocioł na biomasę lub inne odnawialne
źródło energii);
- lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe (co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem np. protokołem

likwidacji, kartą przekazania odpadu) i
zobliguje się do instalacji kotła gazowego lub na biomasę w ramach drugiego
projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i
budowę instalacji odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”,
lub instalację przeprowadzi samodzielnie na własny koszt w ciągu jednego
roku od daty zakończenia termomodernizacji.
Zachęcamy mieszkańców do przekazania powyższych informacji potencjalnym wykonawcom, którzy są w stanie
prawidłowo i rzetelnie przeprowadzić
prace termomodernizacyjne budynków naszych mieszkańców. Potencjalnych wykonawców zachęcamy do śledzenia ogłoszeń gminnych na stronie
www.psary.pl oraz na bip.psary.pl
Referat Rozwoju i Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych UG Psary

Stypendia szkolne 2016/2017
Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) oraz uchwalonego przez Radę Gminy Psary regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku
poz.2156 z późn. zm.)
Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny,
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu
nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników w, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy
edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d) wyjazdowych zajęć szkolnych i edukacyjnych, w tym zielone szkoły,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i
innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna .
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 514,00 zł i fakt
zamieszkania na terenie gminy Psary.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w Psarach do dnia 15
września danego roku szkolnego. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl
(sekcja Aktualności) lub w tut. Urzędzie w Referacie Oświaty, pokój 212. Szczegółowych informacji dotyczących
możliwości uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, pokój 212, tel. 32-29-44-923.
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Matematyk Roku 2016
„Jest w naszej gminie konkurs spoko, o tytuł – Matematyk Roku. I ty nim dzisiaj możesz zostać, ale zadaniom
musisz sprostać!” - takie słowa zostały wyśpiewane uczestnikom tegorocznej, czternastej już edycji gminnego
konkursu matematycznego.

Uczniowie szkół podstawowych
rywalizowali w tej trudnej dziedzinie
o zaszczytny tytuł Matematyk Roku
2016. To konkurs gminny, nad którym patronat objął Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, również fundator
nagród. Zadania zostały przygotowane przez psarskie gimnazjum. Poziom trudności, jak zawsze wysoki,
wymagający nie tylko znajomości
zagadnień programowych, ale także
logicznego myślenia.
Tym razem tytuł i statuetkę wywalczył Błażej Kapkowski – uczeń
klasy szóstej Szkoły Podstawowej
im. A. Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie, pracujący pod kierunkiem nauczycielki Grażyny Polasiak. Każdy
z uczestników otrzymał nagrody w
postaci matematycznych słowników
i tablic, czyli szkolnych „niezbędników” na kolejny etap edukacji.
A w dniu składania tego tekstu
do druku Błażej wygrał Powiatowy
Konkurs „Liga matematyków”. Przy-

Błażej Kapkowski z wójtem oraz dyrektor ZSP w Sarnowie

pominamy również, że jest on tegorocznym laureatem Kuratoryjnego
Konkursu Matematycznego, Laureatem Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”, Mistrzem
Logicznego Myślenia oraz laureatem

Parkujmy poprawnie!
Informujemy Państwa, że gmina
Psary wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Będzinie rozpoczęła akcję edukacyjną, propagując poprawne parkowanie samochodów przy
drogach.

Do Urzędu Gminy Psary oraz do sołtysów poszczególnych sołectw wpływało w ostatnich latach bardzo dużo
skarg mieszkańców, którzy nie mogli
korzystać swobodnie z chodników w
gminie Psary z powodu nieprawidłowo zaparkowanych na nich samochodów. Dlatego Gmina Psary wspólnie z
Komendą Powiatową Policji w Będzinie
postanowiła wydać ulotki informujące
kierowców o tym jak należy parkować
samochód, aby nie utrudniało to ruchu
pieszym.
Wydrukowane materiały przekazano
sołtysom, radnym oraz do Komisariatu
Policji w Wojkowicach. Ulotka pokazana obok, wetknięta za wycieraczkę samochodu w kulturalny sposób będzie
przypominać kierowcom, by pamiętali
o pieszych, którzy też są uczestnikami
ruchu. Red.

Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus
z matematyki. Statuetka jest zatem
zwieńczeniem jego tegorocznych
sukcesów i nagrodą za ogromny
wkład pracy w rozwój swoich zainteresowań. Gratulujemy!SP Sarnów

Kierowco,
Proszę, parkuj swój samochód tak,
abym mógł skorzystać z chodnika.
Pamiętaj, że zgodnie z prawem,
parkując samochód na chodniku
musisz zachować co najmniej 1,5m
wolnego miejsca dla pieszych.
Z góry dziękuję za to, że kolejnym
razem zaparkujesz prawidłowo!
Pieszy

Wspólna akcja edukacyjna
Gminy Psary oraz Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
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Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki

Masz psa? Pamiętaj, w każdej sytuacji odpowiadasz za niego i za zagrożenie, jakie może stwarzać, zwłaszcza w miejscach publicznych.

Dzięki zastosowaniu środków ostrożności, takich jak kaganiec i smycz w
miejscach publicznych będziemy mieć
pełną kontrolę nad psem. Unikniemy
sytuacji pogryzienia innych osób lub
pogryzienia samego psa przez innego
czworonoga. Uratujemy go też przed
rozjechaniem, kiedy wybiegnie na ulicę pod nadjeżdżający samochód.

Każdy posiadacz psa powinien mieć
na uwadze, że nakładanie psu kagańca
lub smyczy w miejscach tego wymagających (także prawnie), czyli np. w
autobusie, lub u weterynarza, na placach zabaw i parkach daje wszystkim
poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Kaganiec powinien być tzw. kagańcem fizjologicznym, czyli takim, który

psu nie przeszkadza. Umożliwia on
swobodne picie, oddychanie a nawet
jedzenie. Taki kaganiec nie powoduje
odmrożeń zimą i jest też lekki, jednocześnie nie pozwala na to, by zwierzak
kogokolwiek ugryzł.
Przypominamy także, że każdy właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego pupila
także w obrębie swojej nieruchomości. Dlatego też należy umieścić odpowiednie oznakowanie na posesji i
odpowiednio zabezpieczyć miejsce
przebywania zwierzęcia. Ogrodzenie
musi być na tyle wysokie, aby pies go
nie przeskoczył, kompletne i zabezpieczone przed podkopaniem. Tabliczka
informacyjna winna być czytelna i wykonana z trwałego materiału; Musi zostać zamontowana w widocznym miejscu oraz zawierać ostrzeżenie dla osób
postronnych np. „Uwaga, pies!”. W ten
sposób zapewniamy również bezpieczeństwo samemu zwierzęciu, a w obrębie naszej miejscowości zapewnimy
sobie poprawne stosunki sąsiedzkie z
otoczeniem.
Red.

Komunikat w sprawie rejestracji kart pre-paid
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) informuje, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni
na potrzeby rejestracji kart pre-paid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.

W związku z napływającymi do
Biura GIODO sygnałami dotyczącymi
pozyskiwania kopii dowodów osobistych (ich ksero lub skanów) w celu
rejestracji kart pre-paid GIODO informuje, że zgodnie z art. 60b ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne, abonent będący
osobą fizyczną podaje dostawcy usług
następujące dane: a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Art.
60b ust. 2 ustawy – Prawo Telekomunikacyjne określa jedynie, jak i kiedy

abonent podaje powyższe dane oraz
wskazuje, że dostawca usług może
określić inny niż wskazane w przepisie
sposób podania tych danych. Zatem
ustawodawca wprowadził swobodę
dostawcy usług tylko w zakresie określania sposobu, w jaki abonent ma mu
przekazać swoje dane (co było przedmiotem – zgłaszanych przez GIODO –
uwag do zmienianych przepisów Prawa telekomunikacyjnego).
Przekazanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kopii (ksero czy skanu)
dowodu osobistego powodować może
– sygnalizowane przez GIODO w procesie legislacyjnym – problemy z właściwym przestrzeganiem zasad ochrony
danych osobowych, w tym w zakresie
ich gromadzenia, zabezpieczenia. Niemniej przepisy aktualnie obowiązujące
przewidują wyraźnie, jaki zakres danych osobowych może być gromadzony dla rejestracji kart pre-paid, oraz że
mają być one podane dostawcy usług
przedpłaconych.
Proces pozyskiwania podczas re-

jestracji kart pre-paid kopii (ksero lub
skanu) dokumentu tożsamości przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
może zatem prowadzić do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego
przepisami prawa zakresu danych osobowych i z tego powodu taki sposób
pozyskiwania danych nie powinien być
stosowany przez operatorów, ani akceptowany przez abonentów.
Biorąc pod uwagę funkcję dowodu
osobistego określoną w art. 4 ustawy
z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych, jaką jest stwierdzenie tożsamości i obywatelstwa polskiego,
oraz zasady wynikające z art. 26 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, GIODO
dąży do ograniczenia praktyki kopiowania dowodu osobistego na rzecz
jego okazywania i ewentualnego spisywania danych widniejących w dowodzie w sytuacjach, gdy zezwala na
to przepis prawa.
opracowano na podstawie
materiałów prasowych GIODO
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INFORMACJE
Nie kupuj zwierząt z pseudohodowli!

Miłośnicy zwierząt, kotów i psów często w poszukiwaniu oszczędności wybierają „tańszą wersję” zwierzaka z
pseudohodowli. Chociaż może nie do końca zdają sobie sprawę, skąd pochodzi zwierzak sprzedawany na targu
lub kiedy czytają ogłoszenie typu: „bez rodowodu po rodzicach championach – tanio”.

Pamiętajmy, że kupując szczeniaka czy kocie maleństwo z nielegalnej
hodowli bierzemy na siebie odpowiedzialność za nieodpowiednie warunki
bytowania zwierząt u pseudohodowcy!
Samice w nielegalnych hodowlach żyją
około 2 lat. Są eksploatowane dla zysku
bez dbania o warunki, w jakich żyją one
same i ich potomstwo. Pseudohodowcy idą „na żywioł” – samice mają rodzić
i karmić młode. Często jest to produkcja akordowa – im więcej młodych, tym
większy zysk.
Można zauważyć, że wręcz zapanowała moda na rasowe pieski i kotki. Niestety kupujący często dokonują zakupu
u nielegalnych hodowców nawet nie

ogladając rodziców małego zwierzaka.
W pseduohodowlach „wytwarzane są”
zwierzęta – żywe, czujące, cierpiące
istoty. Wyeksploatowane psie matki,
wymęczone nieustannymi ciążami, niedożywione, traktowane są następnie
jako odpad produkcyjny – są zabijane
lub wyrzucane. Samice zachodzą w ciążę podczas każdej rui. Pomimo faktu,
że w polskim prawie wyraźnie zakazne
jest prowadzenie pseudohodowli (o
czym mówi ustawa o ochronie zwierząt w art. 10 a, ust. 2.), każdego roku
odnotowuje się istnienie bardzo wielu
takich miejsc. Warto także pamiętać, że
w większości przypadków szczenięta z
pseudohodowli nie są wcale zdrowe,

mogą być również obarczone poważnymi wadami genetycznymi czy chorobami o innych etiologiach, które nie są
do ustalenia przy zakupie.
Jedyny sposób, aby pomoc zwierzętom, to nie kupować szczeniąt po okazyjnej cenie – niska cena oznacza, że
zwierzak pochodzi z takiego potwornego miejsca. Informujmy Straż dla Zwierząt, policję lub weterynarzy o każdym
podejrzanym rozmnażaniu zwierząt w
naszej okolicy i o młodych zwierzętach
sprzedawanych na targowiskach. Najlepiej kupować zwierzęta w schronisku
lub ze sprawdzonych, legalnych hodowli, ewentualnie wziąć od znajomych, którzy mają przychówek. Red.

Warsztaty dla taty już we wrześniu w gminie Psary
We wrześniu planowane jest niezwykłe spotkanie warsztatowe dla ojców, które jest dofinansowane w kwocie 3000 zł ze środków samorządu
gminy Psary. O co chodzi w „tatosferze”, spytaliśmy mieszkańca Preczowa
Sławomira Ćwintala, który zajmuje się organizacją warsztatów w Psarach.

Głos Gminy Psary: Czym jest inicjatywa tato.net?
Sławomir Ćwintal: Tato.Net to dziś
wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca
mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako
pasji oraz najważniejszej kariery życia.
Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa.
GGP: Czego można się nauczyć na
warsztatach, które będą organizowane w gminie Psary?
SĆ: W sytuacji jednego, nawet wielogodzinnego dnia pracy warsztatowej
trudno mówić o nabywaniu umiejętności - to jest proces. Warsztaty są unikatowe ponieważ inspirują do działania,
budzą świadomość potrzeby zaangażowania się - budowania prawdziwej więzi
z dzieckiem. Na warsztatach odkrywamy
te obszary, które decydują o satysfakcji i
radości bycia ojcem. I to wszystko w warunkach niecodziennych – męskiej wymiany doświadczeń i płynących często z
głębi męskiego serca oczekiwań.
GGP: Czy wielu mieszkańców naszej gminy skorzystało już z warsztatów przygodowych?

SĆ: Piękne jest to, że mamy nieustannie trend wzrostowy. 4 lata temu jechaliśmy na spływ kajakowy rzeką Bug w 3
ekipy (ojciec i syn). Co roku dołączali kolejni uczestnicy. W tym roku naszą gminę
reprezentowało 7 ojców i 7 synów – byliśmy mocno zauważalną ekipą na tym
ogólnopolskim, niezwykle przygodowym wydarzeniu.
GGP: Na czym polegają warsztaty
przygodowe i jaki jest ich cel?
SĆ: Zacytuję twórcę inicjatywy tato.
net Dariusza Cupiała: „Nie szukamy wygód, tylko przygód” i to się rzeczywiście
udaje. To prawdziwy survival. Biwakujemy pod namiotami, spływamy kajakami
dziką rzeką i mamy mnóstwo czasu, by
być sam na sam ze swoim dzieckiem.
Tam tata jest dostępny, ze swoją uważ-

nością i ciekawością dziecka niezmąconą
codzienną gonitwą. Bardzo często prowadzi to do prawdziwego przełomu w
relacji z dzieckiem. Wydaje się, że brzmi
to przesadnie ale to są słowa niejednego
taty po warsztatach przygodowych.
GGP: Jakie są problemy współczesnych ojców i jak pomaga je rozwiązać udział w Waszych warsztatach?
SĆ: Nie patrzymy na ojcostwo przez
pryzmat problemów, raczej w kategorii
wyzwań i odpowiedzialności. To jest życiowa misja. Z ojcostwa nie da się wypisać. Nieobecność ojca niejedno ma imię:
może być fizyczna, psychiczna czy emocjonalna, zawsze jednak jest oddziaływująca na dziecko, czy tego chcemy, czy
nie. Często tracimy z oczu to, co ważne.
Współcześnie gubimy się, gdzie jest przyczyna, a gdzie skutek braku czasu. Lubimy tym tłumaczyć wszystko. Na warsztatach w pewnym sensie otwierają się
oczy, że tak naprawdę, jako ojciec mogę
więcej, bo dostrzegam więcej, wychodzę
z konkretnymi oczekiwania wobec siebie
i obiecującym planem działania.
GGP: Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów Waszej inicjatywie.

ZAPISZ SIĘ NA WarszTATY dla ojców
„Bliżej – pełna łączność”

3 września 2016 (sobota), godz. 9.00-18.00, remiza OSP w Psarach
10 godzin szkolenia - poznaj 4 filary odpowiedzialnego ojcostwa
w oparciu o bestsellerową książkę dra Kena Canfielda
koszt uczesnictwa, w tym: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad - to tylko 30zł/os.

kontakt do orgnizatora (zapisy): Sławomir Ćwintal kom. 696 070 521
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KULTURA
Przeniesienie w czasy PRL…

4 czerwca na placu przy Ośrodku
Kultury w Sarnowie odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Dancing w stylu PRL-u”.

Zgromadziła ona kilkuset mieszkańców naszej gminy, którzy wraz z organizatorami: GOK Gminy Psary, Ośrodkiem Kultury w Sarnowie i Urzędem Gminy Psary,
pragnęli powspominać minioną epokę.
Wieczór rozpoczął ponad godzinny
koncert Orkiestry Dętej „Predmiercanka”
ze Słowacji. Następnie duet muzyczny
Mirosław Krawczyk i Mieczysław Horzela
zaprezentowali uczestnikom największe
szlagiery muzyczne lat 60, 70, 80-tych
minionej epoki, tym samym podrywając
wszystkich do tańca. Dzięki uprzejmości
GOK Gminy Psary i przy wsparciu KGW
Sarnów zebrani mieli także okazję spróbować drobnych przekąsek rodem z
PRL-u, czyli chleba ze smalcem, ogórków
kiszonych, śledzi i jajek w majonezie.
Organizatorzy przygotowali także wiele zabaw, konkursów i quizów ze znajomości realiów życia w PRL. Ci, którzy stanęli w szranki konkursowych rywalizacji
zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi seriali i filmów z tego okresu, rozszyfrowywali skróty nazw organizacji i przedsiębiorstw z tamtej epoki oraz odgadywali,

Występ orkiestry dętej ze Słowacji

co kryje się pod charakterystycznymi nazwami np. Frania, Rubin, Saturator itp.
Najmłodsi uczestniczyli natomiast w
konkursie plastycznym „W świecie baśni i
bajek z dzieciństwa rodziców i dziadków”.
Pojawiły się więc rysunki Bolka i Lolka, Misia Uszatka, Pszczółki Mai i Gąski Balbinki.
Nieocenioną wręcz pomocą przy
sprawnym przeprowadzeniu imprezy
służyli strażacy z OSP Sarnów, za co organizatorzy serdecznie dziękują.
W tym niecodziennym wydarzeniu
kulturalnym w Sarnowie uczestniczyli
m.in.: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
z żoną, Radna Gminy Psary Małgorzata
Ilona Pasek, Sołtys Sarnowa Zofia Musiał
wraz z Radą Sołecką, Sołtysi Strzyżowic

– Włodzimierz Lis i Gródków Tadeusz Majerczyk, Dyrektor GOK Anna Nagły, Dyrektor ZSP w Sarnowie Małgorzata Barańska,
wieloletni Dyrektor Szkoły Muzycznej w
Będzinie Grażyna Wikarek-Meus, Instruktor Zespołu „Zagłębianki” Janina Okularczyk wraz z Członkiniami Zespołu, Prezes
ZHGP Sekcji Sarnów Andrzej Gęborski,
Prezes KGW Barbara Kowalik, Prezes OSP
Sarnów Mateusz Smoczyński, Naczelnik
tej jednostki Łukasz Janota oraz Druhny i
Druhowie OSP Sarnów.
Impreza trwała do późnych godzin
wieczornych, a kończąc ją wszyscy czuli
niedosyt tańca i wspólnej zabawy, więc
organizatorzy już planują kolejne, podobne przedsięwzięcie na jesień. GOK
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KULTURA
„Summer Party”, czyli muzyczne powitanie lata
24 czerwca na stadionie sportowym w Psarach odbyło się „Summer Party”, czyli muzyczne powitanie lata.

Wystąpiły związane z gminą zespoły: Oversound i Animate. Taneczną zabawę w dyskotekowych rytmach, przy
największych hitach muzyki rozrywkowej, prowadził Dj Twitter. Ostatnim
punktem programu było prawdziwe
kino plenerowe z filmem przygodowym „Więzień labiryntu cz. I”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego
wydarzenia na stronach www.gok.psary.pl. GOK

Zespół Oversound na scenie

Rodzinny festyn strażacki na Dzień Dziecka w Preczowie
Spośród wielu dni w roku jeden szczególnie cieszy
się popularnością wśród najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Jest nim Dzień Dziecka.

W pierwszą sobotę czerwca, przy budynku remizy strażackiej w Preczowie, działająca tam jednostka zorganizowała dla
wszystkich mieszkańców festyn rodzinny. Dzięki inicjatywie
druhów z OSP w Preczowie, wszystkie dzieci mogły skorzystać ze zorganizowanego przez strażaków bezpłatnego placu
zabaw z dmuchańcami, a także obejrzeć pokaz sprzętu pożarniczego. Z kolei zaprzyjaźniona jednostka OSP z Sarnowa
zaprezentowała dzieciom symulowaną akcję ratowniczą.
Niecodzienna okazja do spędzenia kilku chwil w wozie
strażackim oraz możliwość korzystania z węża gaśniczego
były dla dzieci nie lada gratką. Atmosfera na festynie sprzyjała beztroskiej zabawie, a o to przecież chodzi w świętowaniu. Red.

Na festynie w Preczowie dzieci bawiły się świetnie

Seniorzy-podróżnicy w Bieszczadach
W dniach 15-17 lipca członkowie
Klubu Seniora Podróżnika z Sarnowa wypoczywali w malowniczych
Bieszczadach.

Podczas tej kilkudniowej wyprawy uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić Klasztor Nazaretanek w
Komańczy – miejsce internowania
Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego, a następnie udali się do Kalwarii Pacławskiej, czyli znanego Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej
Kalwaryjskiej.
Seniorzy-podróżnicy zwiedzili też
skansen w Sanoku, jedno z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie, a także zamek w
Krasiczynie, który należy do wspaniałych pomników polskiego renesansu.
Uczestników urzekło też swymi zabytkami prastare miasto Przemyśl.
Głównym organizatorem wyjazdu

Klub Seniora Podróżnika z Sarnowa na wycieczce w Bieszczadach

była Małgorzata Ilona Pasek, przewodnicząca Klubu Seniora Podróżnika
działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary z siedzibą w
Ośrodku Kultury w Sarnowie.
W wycieczce udział wzięło 57 osób.

Wielu z nich, zachwyconych wyjazdem, już teraz rezerwuje miejsca na
kolejne wycieczki z Klubem Podróżnika Seniora.
Klub Seniora Podróżnika
z Sarnowa
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KULTURA
Letnie festyny środowiskowe w gminie Psary

Wraz z początkiem czerwca w naszej gminie ruszył sezon na letnie festyny organizowane dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Za nami już wszystkie pięć takich wydarzeń, które odbyły się kolejno: 11
czerwca w Goląszy Górnej, 19 czerwca w Górze Siewierskiej, 24 lipca w Preczowie, 31 lipca w Malinowicach
oraz 15 sierpnia w Dąbiu.

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży na festynie w Preczowie

11 czerwca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Goląszy Górnej miał
miejsce letni festyn środowiskowy dla
mieszkańców sołectwa Brzękowice-Goląsza i ich gości. W sobotnie popołudnie
licznie zgromadzonym uczestnikom
czas umilały występy artystyczne m.in.
Orkiestry Instrumentalistów Dętych z
Góry Siewierskiej oraz zespołów „Brzękowianie”, „Górzanie” i „Nasz Gródków”.
Festyn zakończyła wspólna zabawa
taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych. W przygotowanie tegorocznego wydarzenia zaangażowały
się członkinie KGW Brzękowice i KGW
Goląsza oraz członkowie Klubu Seniora
z Brzękowic. Dzięki nim każdy z uczestników tej niecodziennej zabawy mógł
liczyć na pyszny poczęstunek.
Nieco ponad tydzień później, w niedzielne popołudnie, na placu przy remizie OSP w Górze Siewierskiej odbył się
kolejny letni festyn. W bogatym programie artystyczny zaprezentowały się zespoły z Brzękowic, Gródkowa, Siemoni,
Strzyżowic oraz Góry Siewierskiej. Wśród
gościnnych występów pojawiły się również kapele: z Mierzęcic i Gródkowa oraz
Orkiestra Instrumentalistów Dętych. Nie
można pominąć nagradzanych głośnymi brawami młodych akordeonistów,
małego skrzypka, utalentowanych wykonawców piosenek z lat trzydziestych
oraz młodej wykonawczyni tańca akrobatycznego. Ogromną popularnością
cieszyły się też wesołe konkursy i zawody dla dzieci i rodziców. Zebrani bawili
się aż do zmroku przy skocznej muzyce
ludowej i współczesnych przebojach.

Z kolei 24 lipca tym razem w Preczowie, w ramach wakacyjnego cyklu festynów, odbył się już po raz drugi Rodzinny
Piknik Zdrowotny. W tym roku miał on
szczególny wymiar, gdyż uczestniczyli
w nim nie tylko mieszkańcy gminy, ale
również bardzo liczna grupa zagranicznej młodzieży, która w ramach Tygodnia
Misyjnego poprzedzającego Światowe
Dni Młodzieży przybyła w gościnne progi naszej gminy. We wspólnym spotkaniu
z młodymi pielgrzymami uczestniczył
ks. biskup Grzegorz Kaszak. Na samym
pikniku atrakcji było pod dostatkiem. Artystyczną część festynu zainaugurował
popis tańca towarzyskiego w wykonaniu Patrycji i Roberta Dankowskich. Później na scenie wystąpiły gminne zespoły
śpiewacze. Przeprowadzono również zajęcia zumby na świeżym powietrzu, gry i
zabawy dla dzieci, a na finał zagrał i zaśpiewał młodzieżowy zespół Oversound.
Ale to nie wszystko. Poszczególne grupy

pielgrzymów także dla nas przygotowały
kilka atrakcji, w tym wspólne tańce wielonarodowe.
31 lipca w budynku byłej szkoły odbył się festyn środowiskowy w Malinowicach. Pomimo mało sprzyjającej aury,
nastroje oraz dobre humory dopisywały
wszystkim uczestnikom. Organizatorzy
przygotowali bardzo atrakcyjną część artystyczną, podczas, której dla zebranych
gości zaprezentował się zespół „Dąbie”
oraz „Kapela Gródków”. Po występach
rodzimych artystów, do wspólnej zabawy zachęcała grupa taneczna z show artystycznym pt. „Dance with somebody”.
Dopełnieniem festynu był kiermasz zorganizowany przez gospodynie z lokalnego Klubu Emerytów i Rencistów, które sprzedawały upieczone przez siebie
słodkości oraz częstowały kawą i herbatą.
Natomiast niedawno, bo 15 sierpnia
przy budynku remizo-świetlicy w Dąbiu
po raz kolejny miał miejsce festyn rodziny w dzień tradycyjnego odpustu obchodzonego w parafii Dąbie. Uczestnicy
mogli posłuchać zespołu śpiewaczo-kabaretowego „Od – Do”, zespołu „Nasz
Gródków” oraz gospodarzy tej placówki
– zespołu śpiewaczego „Dąbie”. Nie lada
atrakcją był występ „Latino – Lovers”,
który przybliżył światowe przeboje lat
60–70. Festyn zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach szlagierów disco
polo, który prowadził zespół Band-Hadżi. A jako że pogoda dopisywała, zabawa trwała na świeżym powietrzu do
późnych godzin wieczornych.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z tych wydarzeń na www.gok.psary.pl
GOK

Występ Zespołu Śpiewaczego „Strzyżowiczanie” na festynie w Preczowie

15

KULTURA
Gminny Dzień Dziecka w Psarach

29 maja na stadionie sportowym w Psarach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Wszystkich tych, którzy zdecydowali
się wziąć udział we wspólnej zabawie, ominęła kapryśna pogoda oraz silne opady deszczu, nawiedzające w tym dniu
wszystkie sołectwa z wyjątkiem Psar.

Podobnie jak w latach ubiegłych,
Gminny Ośrodek Kultury we współpracy
z lokalnym samorządem, przygotował
moc atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W tym roku program
artystyczny zdominowały występy naszych najmłodszych mieszkańców. Podczas imprezy zaprezentowali się m.in.:
uczestnicy sekcji artystycznych GOK –
formacja taneczna CARLOS, akrobatyka
artystyczna, zespoły wokalno-instrumentalne z ośrodka kultury w Sarnowie
– oraz przedszkolaki i uczniowie lokalnych szkół. Amatorzy dobrej zabawy w
tym szczególnym dniu mogli skorzystać
z bogatej oferty bezpłatnych dmuchanych atrakcji: karuzeli, kolejki z autkami,
kul wodnych czy cymbergajów. Miłośnicy sportowych zmagań rywalizowali ze
sobą podczas konkurencji sportowych
w specjalnie do tego przygotowanym
„miasteczku sportowym”. Sympatykom
spokojniejszych atrakcji organizatorzy
zapewnili liczne zajęcia warsztatowe
m.in.: konkurs plastyczny, warsztaty manualne w ramach Akademii Twórczego
Rozwoju „Bystrzak”, studio dziecięcych
makijaży, tatuaży, warsztaty artystyczne,
toczenie na kole garncarskim z Otwartą
Pracownią Artystyczną OPA, warsztaty
wyplatania papierową wikliną z Kreatywnym Klubem oraz animacje i zabawy z
animatorem HAPIHAPI. Wszyscy uczestnicy mogli również skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni gier planszowych oraz
wziąć udział w rozgrywkach planszówek,

Występ gminnego zespołu akrobatyki artystycznej

Laureaci konkursu rodzinnego odbierają nagrody

które poprowadziła firma MORIGAL.
Nowością w tegorocznym programie były konsultacje z zakresu rozwoju
psychoruchowego oraz wspomagania
zdrowia prowadzone przez specjalistkę
z Pracowni Rozwoju i Terapii. W organizację tegorocznych obchodów zaangażowali się również wolontariusze Młodzieżowej Rady Gminy: Karolina Paks
oraz Piotr Paciej, którzy wcielili się w role

konferansjerów, a ich koledzy i koleżanki
częstowali najmłodszych słodkościami
oraz kolorowymi piłeczkami. Uroczystego podsumowania tego szczególnego
dnia dokonał Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, który wręczył nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim zwycięzcom konkurencji sportowych, w tym
laureatom turnieju rodzinnego oraz
konkursu plastycznego. GOK

Korzystajmy z Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu!
Gmina Psary serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania z bezpłatnych „kawiarenek internetowych” wyposażonych w przyjazny i nowoczesny sprzęt
komputerowy. Na terenie naszej gminy istnieje aż 8 takich publicznych punktów wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary”. Projekt
ten został dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dane teleadresowe poszczególnych punktów:
1. Biblioteka Psary, ul. Szkolna 45, tel. 32 267 21 62
2. Biblioteka Sarnów, ul. Szkolna 3, tel. 32 360 69 55
3. Biblioteka Dąbie, ul. Dolna 1, tel. 32 360 15 88
4. Biblioteka Strzyżowice, ul. Belna 1, tel. 32 360 43 55
5. Ośrodek Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2,
tel. 32 267 22 59

6. Ośrodek Kultury w Preczowie, ul. Dębowa 1,
tel. 32 267 22 19
7. Ośrodek Kultury w Górze Siewierskiej, ul. Szopena 5, tel. 32
265 03 93
8. Ośrodek Kultury w Brzękowicach Górnych, Brzękowice
Górne 2, tel. 32 267 21 01
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Multimedialna podróż po Nepalu

4 czerwca w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora Podróżnika.

Tym razem z członkami Klubu spotkali się podróżnicy z Katowic, założyciele Klubu „Namaste”, którzy ponad rok spędzili w Nepalu. Zebranym
opowiedzieli o swych wędrówkach
trekkingowych, warunkach życia Nepalczyków, tamtejszej kulturze, edukacji i religii. Zaprezentowali też kilkaset slajdów i zdjęć ze swych wypraw.
Na zakończenie opowiedzieli o swych
przyjaciołach z Nepalu, którzy w zeszłorocznym trzęsieniu ziemi stracili
dorobek życia.
Przy okazji fascynującej multime-

Marek Bytom opowiada w Sarnowie o Nepalu

dialnej wycieczki po tej egzotycznej
krainie, uczestnicy spotkania wspomogli zbiórkę pieniędzy na odbudowę
domu jednej z nepalskich rodzin. W

wydarzeniu tym, na zaproszenie Przewodniczącej Klubu – Małgorzaty Ilony
Pasek, uczestniczyło kilkudziesięciu
mieszkańców gminy Psary. GOK

Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych
25 czerwca na placu przy Ośrodku Kultury w Preczowie, podczas Świętojańskiego Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych, po raz 13. spotkali się
miłośnicy folkloru i muzyki ludowej.

Zespół „Nasz Gródków” na scenie

Zanim wokaliści i zespoły stanęły
w szranki rywalizacji, na scenie zaprezentował się laureat zeszłorocznej
edycji festiwalu zespół „Od...Do...” oraz
Gminna Orkiestra Salonowa pod dyrekcją Kaliny Szczyrby. Podobnie jak w
latach ubiegłych, festiwal zgromadził
liczną publiczność. Obecni byli między
innymi przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Tomasz Sadłoń oraz
radni gminni – Małgorzata Ilona Pasek,
Krystyna Kluszczyk i Jarosław Nowak.
W tym roku na scenie zaprezentowało się 13 zespołów śpiewaczych
i folklorystycznych oraz 4 solistów.
Jury – w składzie: Zofia Stachura, Krystyna Kluszczyk, Mariola Dobrzańska
oraz Anna Bogacka – po wysłuchaniu
wszystkich występujących postanowiło przyznać następujące miejsca i wy-

różnienia. W kategorii solistów wyróżnienie otrzymały panie: Maria Kotuła,
Lidia Kotuła, Maria Trefon oraz Wiesła-

wa Grabis. W kategorii zespołów śpiewaczych Jury przyznało wyróżnienia
zespołom: „Nasz Gródków” oraz „Zagłębianki”. 3. miejsce zajęły zespoły:
„Brzękowianie” i „Jaworznik”, 2. lokata
przypadła zespołom: „Tęcza” z Psar
oraz „Echo” z Ogrodzieńca. Natomiast
pierwsze miejsce komisja przyznała
debiutującemu zespołowi pieśni i tańca „Wolanie”, który przyjechał do gminy Psary aż z powiatu pszczyńskiego.
W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników oraz licznie zgromadzonej publiczności niespodziankę. W przerwie między występami
konkursowymi grupa taneczno-akrobatyczna ACTIVO zaprezentowała
widowisko artystyczne pt.: „Taniec topielców”. Pokaz spotkał się z niezwykle
ciepłym przyjęciem widowni, która
c.d. na str. 17

„Taniec topielców” w wykonaniu grupy taneczno-akrobatycznej
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c.d. ze str. 16 „Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych”

nagrodziła młodych akrobatów gromkimi brawami. Po zakończeniu części
konkursowej, gdy Jury obradowało,
zespoły uformowały kolorowy korowód i wyruszyły nad rzekę, by zgodnie
z corocznym zwyczajem, puścić wianki na rzece. Na zakończenie festiwalu,

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wręczył zwycięzcom nagrody, a następnie
zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej, która trwała do późnych
godzin wieczornych.
Wydarzenie to otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w
gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu
turystycznego”. GOK

I Maraton Wyżyny Śląskiej za nami!
30 lipca przez gminę Psary, a także sąsiadujące gminy: Mierzęcice oraz Bobrowniki, przebiegał Silesian Highland Marathon. W naszej części trasy strefa kibica znajdowała się na stadionie Orła Dąbie w Brzękowicach Dolnych.

Pierwsza edycja Silesian Highland
Marathon zgromadziła na starcie
wspaniałych biegaczy z Polski i Ukrainy. Do Nowej Wsi w gminie Mierzęcice przyjechali m.in. Paweł Kosek
(zwycięzca 2. PZU Maratonu Szczecińskiego), Jarosław Gniewek (zwycięzca Iron Run na Festiwalu Biegowym
w Krynicy w 2015 r.), Robert Faron (1.
miejsce w Lidze Montreil Biegów Górskich w 2014 r.), Edyta Lewandowska
(mistrzyni Polski w długodystansowych biegach górskich, 2016), Ewa
Majer (mistrzyni Polski w biegu górskim na 100 km), Bartosz Gorczyca
(zwycięzca Biegu Ultra Granią Tatr,
2015), bardzo mocni Ukraińcy: Sergii
Rybak i Artem Kazbar oraz Marokańczyk Mustapha El-Quartassy. O wysokie pozycje dla „gospodarzy” mieli
walczyć czołowi biegacze ze Śląska,
m.in. Andrzej Nowak, Adam Jamiński
i Sandra Mikołajczyk.
Organizatorzy przygotowali wysokie nagrody finansowe. Na zwycięzców maratonu czekało dwa tysiące
złotych, a tysiąc można było wygrać
w biegu na dystansie 10 kilometrów.
Miejsca na podium w kategoriach
wiekowych również wiązały się z
premiami finansowymi. Na starcie
premierowej imprezy terenowej zameldowało się łącznie prawie 250
biegaczy. 107 zawodników wzięło
udział w maratonie, a 141 w biegu na
10 kilometrów.
Rywalizację maratońską zdominowali reprezentanci Salco Sport Team.
Jako pierwszy na metę z czasem 3:07
wbiegł Robert Faron. Cztery minuty po zawodniku z Zalesia widzowie
witali oklaskami Bartosza Gorczycę, ambasadora imprezy, który trasę
maratonu pokonywał w tydzień po
Mistrzostwach Świata Skyrunning.
Podium uzupełnił Ukrainiec Siergii Rybak, tracąc do Gorczycy dwie minuty.

Grupa maratończyków dociera do strefy kibica w Dąbiu

Wśród kobiet niemałą sensację
sprawiła zawodniczka Silesia Runners
Club, reprezentantka Siemianowic Śląskich, Sandra Mikołajczyk. Pokonała
ona faworytki: ambasadorkę imprezy
Ewę Majer (Solgar Polska) i Edytę Lewandowską (E.L.Ote Sport). Wygrana
Mikołajczyk była tym bardziej imponująca, że wypracowała ona przewagę
ponad 20 minut nad Majer i zamknęła pierwszą dziesiątkę w klasyfikacji
OPEN.
W biegu na 10 kilometrów najlepsi byli Ukraińcy. Pierwsze miejsce z
czasem 37:01 zdobył Artem Kazbar,
wyprzedzając Oleksandra Labziuka
(39:49). Za ich plecami uplasował się
Andrzej Nowak (Triathlon X-Team) z
Sosnowca, uzyskując wynik 40 minut
i 53 sekund.
Rywalizacja pań była bardziej zacięta. Zwyciężyła Michalina Mendecka z Łazisk Górnych (46:44), a drugie
miejsce zajęła Dalia Dalewska (47:02),
o sekundę wyprzedzając Kasię Golbę
z Mielca.
Jak można się było spodziewać,
oba biegi przysporzyły zawodnikom

sporo trudności. Wysoka temperatura,
znaczne przewyższenia oraz trudności
terenowe sprawiły, że wbiegali oni na
metę solidnie zmęczeni, osiągając wyniki dalekie od rekordowych. Zgodnie
jednak podkreślali piękno krajobrazu
Wyżyny Śląskiej, szczególnie widoczne na trasie maratońskiej, które rekompensowało wysiłek włożony podczas zawodów.
Wielu uczestników zadeklarowało
już chęć powrotu w te rejony za rok na
kolejną edycję imprezy. Organizatorzy
nie kryli zadowolenia z sukcesu przedsięwzięcia i z chwilą zakończenia dekoracji rozpoczęli przygotowania do
Silesian Highland Marathon II.
Tegoroczna edycja imprezy została
przygotowana przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa
Wieś i Okolice” oraz grupę Qualifit we
współpracy z Gminami Mierzęcice,
Psary i Bobrowniki. Sponsorem głównym wydarzenia była firma odzieżowa
Sar’ex. Patronat honorowy nad biegiem objął Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka.
Organizator SHM
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Klub Sportowy w Preczowie wraca do gry!

Z nadejściem sezonu jesiennego swoje treningu wznowił Klub Sportowy Preczów, który już od sierpnia wrócił do gry po ponad trzyletniej
przerwie w funkcjonowaniu drużyny.

Klub Sportowy Preczów w nowych koszulkach z logiem gminy

Drużyna KS Preczów składa się obecnie z 22 zawodników, a jej szeregi zasiliło nawet kilka osób grających w klubie trzy lata temu. Piłkarze wracają na

stadion, który dysponuje bardzo dobrą
infrastrukturą, ponieważ cały obiekt
przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont. Do dyspozycji zespołu jest

świetnie wyposażona szatnia piłkarska
oraz boisko z piłkochwytami i zrekultywowaną, zdalnie nawadnianą murawą. Podczas remontu nie zapomniano
także o kibicach, którzy mogą teraz korzystać z obszernych trybun. Samorząd
gminy Psary wyposażył klub także w
nowe stroje sportowe z logami zespołu
oraz gminy.
Trenerem drużyny oraz prezesem
klubu jest Jacek Bobrowicz, który pozytywnie komentuje formę piłkarzy:
„Chłopaki zaczęli treningi już wiosną i
mają za sobą pierwsze sparingi. Cały czas
walczymy o lepszą formę i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy, jak za dawnych lat, na samą górę tabeli w A klasie.
W imieniu całej drużyny dziękuję firmom
Grumix Sutco Polska, Marcinowi Frysztackiemu i samorządowi gminy Psary za zakup sprzętu na rozpoczecie działalności”.
Red.

Kolarskie abecadło
Każdy z nas może być kolarzem,
w końcu większość z nas ma rower
i lubi na nim pokonywać trasy krótsze bądź dłuższe.

Skąd nazwa „kolarstwo”? Otóż, od
koła – ponieważ kiedyś tak właśnie nazywano rower. Zaś słowo „rower” pochodzi od brytyjskiej firmy Rover, która
początkowo produkowała bicykle. Mówiąc fachowo, rower to wehikuł napędzany siłą mięśni osoby nim kierującej
przy pomocy przekładni mechanicznej
wprawianej w ruch najczęściej nogami...
Kolarstwo ma bardzo szerokie znaczenie i odnosi się do wielu dyscyplin,
które istnieją dzięki rowerowi. W skład
kolarstwa wchodzą poddyscypliny
olimpijskie takie jak: kolarstwo szosowe
– uprawiane na drogach publicznych,
kolarstwo torowe – uprawiane na specjalnych owalnych torach, kolarstwo
górskie (MTB) – do niego zalicza się
m.in.: kolarstwo zjazdowe (DH) – polega
wyłącznie na zjazdach z gór, bez podjazdów (konkurencja nieolimpijska), Cross-Country (XC) – mieszanka kolarstwa
zjazdowego z przełajowym (konkurencja olimpijska), BMX – uprawiane na torach motokrosowych (na olimpiadach
od 2008 roku). Oczywiście każda dyscyplina ma przypisany inny typ roweru.
Różnice wynikają tu z rozmiaru kół, różnic w przełożeniach czy kształtu ramy.
Rower górski (popularny MTB) do jaz-

Wyścig Kolarski w Psarach

dy po trudnym, często górskim, terenie
ma zwykle 26-calowe koła (ale i bywają
nawet 29”), zwartą i specjalnie wzmacnianą ramę, wytrzymałe amortyzatory
z przodu (i często także) z tyłu, szerokie
opony z dobrym bieżnikiem, mocne hamulce, które powinny zadziałać nawet
w deszczowych i błotnistych warunkach. Jeśli ktoś myśli typowo o jeździe
turystycznej, to idealnym rozwiązaniem
może być rower trekkingowy – na 28-calowych kołach, nieco węższych oponach z delikatnym bieżnikiem, z mniej
zaawansowanym oprzyrządowaniem
i z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia do jazdy rekreacyjnej.
Kończąc ten bardzo okrojony przegląd
typów rowerów, wspomnijmy jeszcze o
królu szos, czyli popularnej „kolażówce”,

która posiada lekką ramę, kierownicę
typu „baranek”, wąskie i gładkie opony.
Po sukcesach Mai Włoszczowskiej,
Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego
kolarstwo w Polsce, w każdej postaci,
staje się coraz bardziej popularne. Nie
wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z
tego, że to dyscyplina wymagająca nie
tylko pewnych umiejętności, ale także
zachowania bezwzględnej ostrożności
na drodze. Zadbajmy o siebie i innych.
Kto z Was jeździ w kasku na głowie? Należy o nim pamiętać: jest lekki, wytrzymały, a przede wszystkim chroni nasze
głowy przed, często tragicznymi, urazami. Do tego światła i odblaski po zmroku – to podstawa!
Przyjemności z jazdy,
Martyna Siemionek
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Sukces w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W tym roku już po raz ósmy w całym kraju rozgrywano XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Impreza odbyła się także w naszej gminie w terminie od 26 maja do 1
czerwca. Gmina Psary zdobyła 1. miejsce w swojej kategorii w województwie śląskim.

Ten coroczny turniej stanowi polski
odpowiednik Światowego Dnia Sportu – Challenge Day i rozgrywany jest
pod egidą Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich oraz Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Polega on na organizowaniu
przez lokalne samorządy gminne w wyznaczonych dniach imprez sportowych:
zawodów, konkursów, gier i zabaw, skierowanych do ogółu mieszkańców w różnym wieku. Udział w tych wydarzeniach
jest bezpłatny. Głównym celem całej
akcji jest promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania
wolnego czasu i zdrowego stylu życia
oraz wspieranie integracji rodzinnej oraz
aktywizowanie lokalnej społeczności.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w
Turnieju jest czynny udział każdej chętnej osoby w imprezach turniejowych
zorganizowanych w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
przy czym jej uczestnictwo może być
wielokrotne i jest zaliczane przy okazji
udziału w każdej z pojedynczych imprez.
W tegorocznej edycji Turnieju przeprowadzonej w gminie Psary przez 7
dni odbyło się aż 155 różnorakich imprez
sportowych. W organizację przedsięwzięcia zaangażowało się 30 wolontariuszy, których praca okazała się bezcenna.

Puchar dla gminy Psary za 1. miejsce w swojej kategorii w województwie śląskim
odebrała Zastępca Wójta Gminy Psary Marta Szymiec

30 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach miało miejsce
uroczyste wręczenie pamiątkowych
dyplomów oraz pucharów dla samorządów za udział w Turnieju. Gmina Psary
została sklasyfikowana na 1. miejscu w
swojej kategorii (od 10 do 30 tys. mieszkańców) w województwie śląskim. Na
drugiej lokacie znalazła się gmina Strumień, a na trzeciej – Siewierz. Ponadto,
w zestawieniu ogólnopolskim, zajęliśmy
miejsce 12. w grupie gmin i miast liczących od 7,5 do 15 tys. mieszkańców. Nagrodą w konkursie są środki finansowe
na zakup sprzętu sportowego dla lokal-

nych stowarzyszeń i innych organizacji
związanych z kulturą fizyczną i posiadających osobowość prawną.
Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy zacięcia sportowego i wytrwałości podczas konkursów. Podziękowania należą się również wolontariuszom,
bez których przeprowadzenie całej akcji
byłoby niemożliwe.
Szczegółowe dane dotyczące przebiegu Turnieju w gminie Psary dostępne są pod linkiem: http://psary.pl/
aktualnosc/europejski-tydzien-sportu-dla-wszystkich.html
Red.

Turniej piłkarski A i B klasy o Puchar Wójta
Tegoroczny piłkarski turniej A i B klasy odbył się 25 czerwca na stadionie KS Preczów. Imprezę, jak co roku, zainaugurował Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń.

Drużyna Klubu Piłkarskiego Sarnów zajęła I miejsce
w Turnieju A i B klasy o puchar wójta gminy Psary

Osiem drużyn z terenu naszej gminy, podzielonych na dwie ligi, zagrało
mecze przeprowadzane systemem
każdy z każdym.
W pierwszej grupie znalazły się zespoły: LKS Iskra Psary, KP Sarnów, LKS
Znicz Góra Siewierska, natomiast w
drugiej: KS Orzeł Dąbie, LKS Jedność
Strzyżowice oraz KS Preczów. Zawodnicy rozegrali pomiędzy sobą 20-minutowe widowiskowe mecze pełne
sportowego współzawodnictwa.
Zwycięskie puchary z rąk wójta trafiły w tegorocznym turnieju do: Klubu
Piłkarskiego Sarnów za zajęcie 1. miejsca, Klubu Sportowego Orzeł Dąbie
– za 2. lokatę i LKS Iskra Psary – za 3.
miejsce. Pozostałe drużyny uplasowały się następująco: 4. KS Preczów, 5.
LKS Jedność Strzyżowice, 6. LKS Znicz
Góra Siewierska.
Red.

