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egzemplarz bezpłatny

Węzeł drogowy na DK86 w Sarnowie gotowy
Dobiegła końca budowa węzła komunikacyjnego
przy drodze krajowej 86, który będzie prowadził do
planowanego kompleksu logistyczno-magazynowego
spółki DL Invest.

Wartość powstałej infrastruktury drogowej towarzyszącej przyszłemu centrum
logistycznemu sięga aż 16
mln zł. Zostanie ona nieodpłatnie udostępniona do
publicznego użytku przez
inwestora, firmę DL Invest
Group. Realizacja tej inwesty-

cji pozwoli już wkrótce na budowę i uruchomienie dużego
centrum magazynowego, co
zwiększy dochody gminy z
tytułu podatków oraz spowoduje powstanie nowych
miejsc pracy, związanych z
obsługą centrum DL Invest
Park Psary. Kompleks ten ce-

W ramach inwestycji zamontowano też nowe ekrany akustyczne

Widok na nowy węzeł komunikacyjny na DK86 z lotu ptaka

chuje się doskonałą lokalizacją, posiada pełną infrastrukturę towarzyszącą wraz z
niemal nieograniczoną możliwością rozwoju w ramach ponad 900.000 m2 nieruchomości, na której docelowo może
powstać ponad 320.000 m2
powierzchni magazynowej.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in.
wiadukt nad drogą krajową

nr 86, 4 łącznice z pasami
włączania i wyłączania oraz
2 ronda. Przebudowano istniejący system odwodnienia i odprowadzenia wód
deszczowych oraz – w celu
polepszenia
komunikacji
mieszkańcom Sarnowa – wykonano przejście podziemne
pod drogą krajową. Z końcem
sierpnia uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Red.
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INWESTYCJE
wymiana wszystkich starych wiat przystankowych
Na początku września psarski samorząd rozstrzygnął przetarg na remont wszystkich starych platform przystankowych na terenie gminy wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych.

Łącznie przebudowanych zostanie
55 platform dla pasażerów autobusów.
Wykonawca zamontuje również 45 nowych wiat przystankowych o ujednoliconej architekturze i kolorystyce, w tym
21 mniejszych oraz 24 większe wiaty – o
szerokości odpowiednio: ok. 2,7 lub 4 m.
Przedmiotowe zamówienie obejmie
między innymi roboty rozbiórkowe
starych platform autobusowych i wiat
przystankowych wraz ze złomowaniem, wykonanie i profilowanie koryta,
przygotowanie podbudowy tłuczniowej, zabudowę krawężników i obrzeży
betonowych o łącznej długości 1225 m
oraz wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej o powierzchni ok. 1090 m2.
Na końcu postawione zostaną nowe
wiaty oraz zamontowane elementy
uzupełniające, takie jak: tabliczki z nazwami przystanków czy kosze na śmieci
przytwierdzane na stałe do ramy wiaty.
W kilku miejscach pojawią się również
podświetlane gabloty informacyjne.
Zamawiane przez samorząd wiaty
będą wykonane według konstrukcji, która sprawdziła się już w wielu gminach. Na
prefabrykowanych fundamentach osa-

Wymieniona w tym roku wiata przystankowa w Gródkowie

dzone zostaną stalowe profile z hartowanymi szybami o grubości 8mm. Każdy
przystanek będzie posiadał 2– lub 3–szybową ścianę tylną, obustronne ścianki
boczne o szer. ok. 1,4m, przyciemniony
dach oraz drewnianą ławkę. Wiaty mają
być nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne, dlatego: elementy stalowe zostaną
pomalowane na zielono, biała tabliczka
na dachu będzie zawierała czytelną nazwę przystanku, również boczne szyby

zostaną częściowo ozdobione logo gminy w taki sposób, aby nie zasłaniać widoku na nadjeżdżające pojazdy.
Przedmiotowe prace zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku przez
wykonawcę, wyłonionego w drodze
konkurencyjnego przetargu – firmę
ARRET Sp. z o.o. z Zabrza – za kwotę
411 729,06 zł. Fundusze na realizację tej
inwestycji będą pochodzić z budżetu
gminy Psary. Red.

Garaże OSP w Dąbiu przechodzą gruntowny remont
Po wybudowaniu w pierwszej połowie roku pomieszczeń gospodarczych dla strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dąbiu przyszła pora na remont garaży w tej jednostce.

Remont dwóch garaży w OSP Dąbie polega na wymianie posadzek lastrykowych na betonowe z wierzchnią
warstwą z żywic epoksydowych. Na
ścianach garaży powstaną nowe tynki
oraz będą położone płytki, wraz z wymienioną instalacją elektryczną. Stare
drzwi garażowe zostaną zastąpione automatycznie podnoszonymi.
Wykonawcą remontu została, wyłoniona w drodze przetargu, firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Całkowity
koszt prac wyniesie 89.007,25 zł. 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.

Prace remontowe w garażach w Dąbiu
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
Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzękowice Górne
Do 15 listopada br. mają się zakończyć roboty związane z budową
drogi w Brzękowicach Górnych.

Stara jezdnia zlokalizowana w tym
miejscu posiadała bardzo zniszczoną
nawierzchnię o zmiennej szerokości i nie
miała żadnych urządzeń odwadniających. Ze względu na zły stan techniczny
oraz niespełnianie obecnych warunków
technicznych istniejąca droga nie nadawała się do dalszych remontów i będzie
musiała zostać rozebrana w całości. W jej
miejscu powstanie droga gminna o szerokości 3,5 m i długości 408,15 metrów
bieżących. Przewidziano również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową na długości 6,85 m.
Ruch pieszych na nowej drodze będzie się odbywać obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Dla umożliwienia wykonania manewru wymijania
zaplanowano budowę mijanki o długości 25 m przy zwiększonej szerokości
drogi do 5 m. W końcowym odcinku
jezdnia zostanie ukształtowana w taki

Przy okazji budowy drogi modernizowany jest również wodociąg

sposób, aby kierujący samochodami
osobowymi byli w stanie bez problemu
wykonać manewr zawracania „na trzy”.
W ramach inwestycji wybudowane
będą zjazdy indywidualne do posesji,
rowy odwadniające o długości 386 m.b.,
przejścia rurowe pod drogą i zjazdami, a
także zbiornik chłonny o objętości 168,5

m3. Dodatkowo robotnicy przebudują
sieć teletechniczną kablową i 5 przyłączy do niej o łącznej długości ponad 380
m.b.
Wykonawcą inwestycji wartej 369
851,62 zł jest PHU „DOMAX” Arkadiusz
Mika z Boronowa. Planowany termin zakończenia prac to 15.11.2016 r. Red.

Nowe miejsce rekreacji przy szkole podstawowej w Sarnowie

W październiku przy szkole podstawowej w Sarnowie rozpocznie się przebudowa części placu obok boiska
wielofunkcyjnego, gdzie powstanie przyjazna przestrzeń do odpoczynku i rekreacji.

W ramach inwestycji zamontowana
zostanie siłownia zewnętrzna, która
będzie się składać z 10 urządzeń, takich
jak: biegacz, orbitrek, wyciąg, krzesło,
rower, jeździec, surfer, twister, narciarz
oraz wioślarz. Obok przyrządów znajdzie się także stolik do gry w szachy,
cztery ławki oraz kosze na śmieci, a ca-

łość zostanie ogrodzona szpalerem z
tui. Ponadto robotnicy utwardzą część
placu przed szkołą z przeznaczeniem
na miejsca parkingowe.
Wykonawcą inwestycji jest firma
Grumix. Prace potrwają do 30.11.2016 r.,
a ich koszt wyniesie 149 019,42 zł brutto.
Warto wspomnieć, że w bieżącym

roku Urząd Gminy Psary zlecił także
wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu wokół przedszkola w Sarnowie, który realizowany
będzie w przyszłości. W projekcie przewidziano nowy plac zabaw, oświetlenie
oraz zadaszoną scenę.
Red.

Prace remontowe przy OSP w Sarnowie rozpoczęte
W połowie września na placu
przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sarnowie rozpoczął się remont,
który zwiększy funkcjonalność i estetykę tego miejsca.

Ruszyły pierwsze prace związane z
wymianą ogrodzenia frontowego od
ul. Szkolnej w Sarnowie która obejmie
między innymi demontaż istniejącego
ogrodzenia wraz z bramą i furtkami,
dostawę i montaż ogrodzenia panelowego 3D, a także wymianę ogrodzenia
przy istniejącym placu zabaw. Na placu
poszczególne ławki przy alejce zostaną
przesunięte, a miejsce pod nimi będzie
wybrukowane. Przy remizie robotnicy
zamontują nowy maszt i szlaban, wymienią także gablotę, w której znajduje

Początek remontu na placu przy remizie w Sarnowie

się figura Świętego Floriana. W budynku Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z gminy Psary zostaną pomalowane posadzki w dwóch pomieszczeniach

i pojawią się nowe oprawy świetlne.
Koszt całkowity prac wyniesie 30
223,56 zł, a roboty zakończą się 7 października 2016 roku. Red.
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INFORMACJE
Awans gminy Psary o 500 miejsc w rankingu zamożności samorządów
Redakcja niezależnego, specjalistycznego pisma samorządowego „Wspólnota” we współpracy z kadrą Uniwersytetu Warszawskiego opublikowała ranking najbogatszych samorządów za 2015 rok.

Awans o 1200 miejsc od 2010 roku
Gmina Psary, klasyfikowana wśród
1563 gmin wiejskich, w porównaniu z
2014 rokiem awansowała w zestawieniu z 766. na 228. pozycję. Tym samym
nasz samorząd znalazł się na 19. miejscu w województwie śląskim wśród
gmin wiejskich. Obecna pozycja gminy Psary w rankingu stanowi awans o
ponad tysiąc dwieście pozycji od 2010
roku. Jeszcze w 2009 roku zajmowaliśmy 1556. miejsce na blisko 1600 gmin
wiejskich w Polsce, w 2010 roku była
to niewiele lepsza lokata 1447. Jednak
przez kolejne lata odnotowywaliśmy
dynamiczną poprawę zamożności samorządu. W 2011 roku oceniono nas
na 1077. miejsce, w 2013 r. – 874., a rok
później zajęliśmy 766. lokatę.
Rosną dochody gminy
i wydatki na inwestycje
O komentarz do opracowania poprosiliśmy Wójta Gminy Psary, Tomasza Sadłonia: „Cieszę się z awansu
w zestawieniu zamożności gmin wiejskich. Ranking ekspertów magazynu
„Wspólnota” pokazuje, że dochody
naszego samorządu rosną szybciej niż
w przypadku innych gmin, i że kondycja gminy Psary systematycznie się
poprawia, co rzeczywiście ma miejsce,
bo z każdym rokiem stać nas na podejmowanie coraz to nowych i ambitniejszych zadań inwestycyjnych oraz
świadczenie lepszych usług na rzecz
mieszkańców. Należy jednak pamiętać,
że tegoroczny awans w rankingu był
tak znaczny także z powodu uzyskania
w 2015 r. blisko 3 mln zł wpływu w postaci tzw. renty planistycznej ze sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych firmie Lidl Polska Sp. z o.o. działki
w Gródkowie. Ten zastrzyk pieniędzy
zwiększył roczne dochody bieżące
gminy o ok. 7%, ale i bez niego i tak
awansowalibyśmy w rankingu w okolice 475. miejsca, a więc obiektywnie
utrzymaliśmy dobrą tendencję. Bardzo
dobry wynik na tle 1563 gmin wiejskich
w Polsce nie oznacza jednak, że jesteśmy gminą bogatą – w zestawieniu
dochodów bieżących za 2015 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca zajmujemy dopiero 4. miejsce wśród miast i
gmin w powiecie będzińskim. Jednakże
same dochody gminy to nie wszystko,

bowiem istotniejsze jest to, ile wydaje
się publicznych pieniędzy na bieżące
wydatki a ile na inwestycje i rozwój.
Jeśli pod uwagę weźmiemy konkretnie
wydatki majątkowe gmin, czyli na inwestycje budowlane, to w 2015 roku w
naszym powiecie tylko miasto Czeladź
wydało więcej na ten cel (14,12 mln zł)
niż Psary (13,22 mln zł)”.
Metodologia rankingu
Ranking został przygotowany
przez profesora nauk ekonomicznych
Pawła Swianiewicza – kierownika
Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego – we współpracy z Julitą Łukomską, adiunktem w tym samym
zakładzie. Jest to jedno z najbardziej
obiektywnych, naukowych zestawień
zamożności samorządów, którego
metodologia jest doskonalona od 15
lat. Zastosowana metoda obliczania
wskaźnika użytego w rankingu była
identyczna jak w edycji 2014. Tradycyjnie pominięte zostały wpływy z
dotacji celowych, a brane pod uwagę
były dochody własne i otrzymywane
subwencje. Na końcu dochody podzielono przez liczbę ludności każdej
jednostki samorządowej.
Pełny ranking oraz szczegółowy
opis metodologii można zobaczyć

w serwisie internetowym pisma pod
adresem:
www.wspolnota.org.pl/rankingi/
Finanse gminy według
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Dobre wyniki finansowe gminy
Psary potwierdzają także raporty przygotowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Katowicach
(zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru samorządów w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych). Wynika z nich, że
gmina Psary w 2015 roku wydała na
inwestycje budowlane w przeliczeniu na 1 mieszkańca aż 1113 zł – to o
wiele więcej niż średnia w całym województwie, która wynosi dla gmin
wiejskich 628 zł.
Podobnie rzecz się ma z nadwyżką
operacyjną, która wyniosła w gminie
Psary w ubiegłym roku 8,17 mln zł i
była najwyższą w województwie na
tle wszystkich gmin wiejskich (średnia arytmetyczna wartość nadwyżki
operacyjnej w tej grupie wyniosła zaledwie 2,76 mln zł). Także i tu widać,
że otrzymane 3 mln zł renty planistycznej za działkę w Gródkowie nie
były kluczem do dobrych wyników
finansowych, a jedynie ich dopełnieniem.
Red.
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INFORMACJE
Gmina Psary wspiera nowych pracodawców
W związku z budową dwóch centrów logistycznych na terenie naszej gminy w Gródkowie i Sarnowie, psarski
samorząd zaoferował obu pracodawcom możliwość udostępnienia gminnych obiektów do przeprowadzenia rekrutacji oraz szkoleń, a także pośredniczenie w przekazywaniu mieszkańcom informacji.

26 września w Urzędzie Gminy w
Psarach miało miejsce spotkanie Wójta
Gminy Psary Tomasza Sadłonia z przedstawicielami firm Lidl Polska i DL Project
Managment oraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Marcinem Flaczyńskim. Celem rozmów było
ustalenie szczegółów wsparcia, jakiego
mogą udzielić inwestorom tutejsze instytucje publiczne w zakresie naboru,
szkoleń oraz przekazu informacji wobec
potencjalnych pracowników.
„Cieszymy się, że gmina Psary została
wybrana jako miejsce realizacji tak dużych inwestycji. Rozpoczęcie działalności
w obu obiektach z pewnością przyniesie
korzyści nie tylko inwestorom, ale również
naszym mieszkańcom, którzy będą mogli
znaleźć dla siebie zatrudnienie. Chcemy,
aby byli oni należycie poinformowani i
mieli czas na aplikowanie o pracę, dlatego
włączamy się w działania komunikacyjne
tych firm i jesteśmy gotowi w ten sposób
wesprzeć je w zakresie rekrutacji pracowników” – komentował po spotkaniu

Spotkanie Wójta Tomasza Sadłonia z przedstawicielami firm Lidl Polska i DL Project
Managment oraz z dyrektorem PUP w Będzinie Marcinem Flaczyńskim.

Wójt Tomasz Sadłoń.
Na spotkaniu dyrektor PUP w Będzinie przedstawił konkretne narzędzia
pomocy przedsiębiorcom, np. dotowane szkolenia, staże, możliwości odbywania prac interwencyjnych w centrach
logistycznych. Z kolei przedstawiciele
psarskiego samorządu zadeklarowali
możliwość udostępnienia gminnych
obiektów do przeprowadzenia rekruta-

cji oraz szkoleń, a także zaproponowali
dalsze wykorzystanie strony internetowej i gazety do przekazywania informacji mieszkańcom. Do tej pory tut. urząd
uruchomił między innymi specjalną
gminną stronę do wstępnej prezentacji
ofert pracy w centrum Lidla w Gródkowie – www.lidlpraca.psary.pl – a także
na bieżąco informował o postępach w
obu inwestycjach. Red.

Rekrutacja pracowników do centrum dystrybucyjnego Lidl
Rozpoczęła się rekrutacja pracowników do centrum dystrybucyjnego
budowanego przez firmę Lidl Polska w Gródkowie w gminie Psary.

OFERTY PRACY
centrum LIDL
w Gródkowie
www.lidlpraca.psary.pl

Dla wygody mieszkańców utworzyliśmy stronę internetową, na której
systematycznie będą umieszczane linki do poszczególnych ofert pracy – zapraszamy na www.lidlpraca.psary.pl.
Przypomnijmy, że firma Lidl Polska
Sp. z o.o. poszukuje m.in. pracowników
biurowych, dysponentów, operatorów
wózków widłowych czy komisjonerów.
Łącznie do pracy w nowym centrum
dystrybucyjnym Lidl zatrudnionych zostanie ok. 220 pracowników. Red.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie dotacji unijnych
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym ze
środków Unii Europejskiej, a w szczególności przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego na:
SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach działania:
„19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Termin i miejsce spotkania: 13.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, sala 112.
Program: przedstawienie informacji o programie LEADER, warunkach
ubiegania się o dofinansowanie, zasadach organizacji konkursów: celach, kryteriach, sposobach realizacji oraz procedurach naboru wniosków. Osoby zaineresowane udziałem w spotkaniach prosimy o
wcześniejszy kontakt z biurem LGD pod numerem telefonu 32 380
23 28 lub za pośrednictwem e-maila lgd@lgd-brynica.pl
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INFORMACJE
Sołectwo Preczów w konkursie „Piękna wieś województwa...”
Sołectwo Preczów zostało zgłoszone do organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu na najpiękniejszą wieś.

Komisja konkursowa dokonała wizji w terenie 24 sierpnia. Pierwszym
miejscem podlegającym ocenie był
kompleks sportowy na boisku Klubu
Sportowego Preczów. Następnie komisja udała się do najbardziej tętniącego
życiem miejsca w sołectwie, jakim jest
plac przy remizie OSP. Uwagę oceniających zwróciła dobrze urządzona przestrzeń publiczna z siłownią zewnętrzną, boiskiem wielofunkcyjnym, placem
zabaw, ławkami i nietuzinkową zielenią wokół. Wtedy też przedstawiciele

Urzędu Marszałkowskiego mieli okazję
poznać sołtysa Preczowa Wojciecha
Kameckiego, który opowiedział o życiu
społecznym w Preczowie oraz oprowadził wszystkich po budynku remizy i
pokazał filię działającego tam ośrodka
kultury. Trzymamy kciuki za wygraną
naszego, niewątpliwie urokliwego, sołectwa Preczów. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku.
Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest wspieranie
rozwoju wsi poprzez pobudzanie ak-

tywności gospodarczej, kształtowanie
ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania
związane z zachowaniem tradycji oraz
wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Nagrody przyznane są w następujących kategoriach:
najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza
zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona
internetowa sołectwa (od 2009 roku),
najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (od 2013 roku). Red.

Sołtysi z Odznaką Honorową za Zasługi dla Woj. Śląskiego
Gminne Dożynki były doskonałą okazją do oficjalnego wręczenia Honorowych Odznak za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla dwóch byłych sołtysów z gminy Psary – Mieczysława Sobczyka i Eugeniusza Szastaka. Poniżej przedstawiamy ich sylwetki.

Sołtysi podczas uroczystego wręczenia odznak w trakcie gminnych dożynek

Pan Mieczysław Sobczyk pełnił
funkcję sołtysa Sarnowa w latach
1999–2014. Gdy rozpoczynał swą pracę
publiczną, sołectwo liczyło 1542 osób
i stale się powiększało, aż do osiągnięcia w 2014 roku liczby 1817 mieszkańców. Z pełnienia funkcji publicznej
wywiązywał się wzorowo, pomimo
aktywności zawodowej i obowiązków
rodzinnych. Aktywnie uczestniczył w
zebraniach sołeckich, podczas których
występował z wieloma inicjatywami i
pomysłami. Zawsze bardzo zaangażowany w sprawy wsi oraz jej mieszkańców, ściśle współpracował z władzami
samorządu lokalnego w celu jak najlepszego reprezentowania interesów
mieszkańców swojego sołectwa. Jego

oddana postawa sprawiła, że mieszkańcy sołectwa przez kolejnych 15 lat
powierzali mu tę odpowiedzialną funkcję gospodarza wsi, nieraz mediatora
pomiędzy władzami samorządowymi
a mieszkańcami. W tym okresie jakość
życia mieszkańców uległa znacznej poprawie, głównie dzięki nowym inwestycjom. Tylko w ostatniej kadencji sołtys wraz radą sołecką współpracował z
psarskim samorządem przy realizacji
tak ważnych przedsięwzięć jak: remont
i budowa dróg i chodników, budowa
parkingu i skweru przed ośrodkiem
zdrowia, zagospodarowanie terenu
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Sarnowie wraz z budową boiska wielofunkcyjnego. W latach 1990–1994 p.

Mieczysław Sobczyk pełnił także funkcję radnego Rady Gminy Psary, będąc
inicjatorem wielu dokonań na rzecz
gminy Psary i troszcząc się o dobry wizerunek gminy oraz jej stały rozwój.
Drugim sołtysem, który otrzymał
Odznakę Honorową był p. Eugeniusz
Szastak. Pełnił on funkcję sołtysa Psar
w latach 1990–2006. Na początku jego
kadencji sołectwo liczyło 2062 mieszkańców, a w momencie zakończenia
– 2453 osób. Obowiązki przypisane
funkcji sołtysa wykonywał z dużym
poświęceniem i starannością. Zawsze
obecny na zebraniach sołeckich, podczas których udzielał cennych wskazówek, wychodząc z własnymi propozycjami na temat kierunków rozwoju wsi.
Często poświęcał wolny czas starając
się dotrzeć do każdego mieszkańca
osobiście np. w celu rozwiązania trudnych problemów życiowych lub udzielenia informacji na temat planowanych
we wsi działań. Był także orędownikiem nadania Gimnazjum w Psarach
imienia marszałka J. Piłsudskiego. Poza
funkcją sołtysa Eugeniusz Szastak w latach 1994–1998 był także radnym Rady
Gminy Psary. W tym czasie sołectwo
uległo znacznej modernizacji, m.in.
poprzez prowadzenie ciągłych prac remontowych, naprawczych i upiększających. Pan Eugeniusz Szastak swoim
wysiłkiem, zaangażowaniem w życie
społeczne wsi oraz bezkonfliktowym
charakterem wspierał realizację wielu
większych i mniejszych przedsięwzięć
w swojej miejscowości. Potrafił zachęcić innych do pracy na rzecz sołectwa
i gminy.
Red.
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Premierowe warsztaty dla ojców w Psarach
3 września dzięki wsparciu samorządu gminy Psary (dofinansowanie
i bezpłatne użyczenie lokalu) w sali bankietowej OSP w Psarach odbyło
się niecodzienne w 100% męskie spotkanie – warsztaty dla ojców.

Zajęcia zostały zorganizowane przez
grupę Tato.net, która zajmuje się wspieraniem i inspirowaniem do odpowiedzialnego ojcostwa w Polsce i wielu krajach
Europy. Warsztaty poprowadził trener
Tato.net Adam Kiełtyka z Sosnowca.
Tego dnia 18 facetów postanowiło odważnie przyjrzeć się swojemu ojcostwu i
bez kompromisów wymienić doświadczenia, opinie i spostrzeżenia na temat tej
rodzicielskiej – współcześnie – coraz bardziej wymagającej roli. Poziom zaufania
w grupie sprzyjał otwartej, szczerej komunikacji. Zdarzały się naładowane głębokimi emocjami podróże w przeszłość –
nie zawsze słodką – która, jak się okazuje,
w ogromnym stopniu wpływa na nasze
ojcowskie zaangażowanie dzisiaj.
Lokalny koordynator akcji, Sławomir
Ćwintal, podsumował to spotkanie następująco: „Oprócz zgłębiania najważniejszych filarów efektywnego ojcostwa,

dużą wartością tego wydarzenia była
możliwość poznania siebie bliżej. Do
tej pory mijaliśmy się gdzieś na ulicy,
nie rzadko mieszkając tuż obok, lecz
prawie się nie znając. Jak się okazuję
ważne tematy zbliżają na tyle, że po
warsztatach postanowiliśmy kontynuować spotkania i budować „tato sferę”

w formule ojcowskiego klubu. Spróbujemy – tym bardziej, że Wójt gminy
Psary Tomasz Sadłoń – ojciec dwójki
chłopaków obecny również na warsztatach – zadeklarował wsparcie naszej
lokalnej inicjatywy. Każdy tato w klubie
mile widziany. Szczegóły wkrótce. Korzystając z okazji dziękujemy samorządowi gminy Psary z Panem Wójtem na
czele za życzliwość i wymierne wsparcie ojcowskich aspiracji”. Red.

Spływy kajakowe są kolejną odsłoną warsztatów z ojcostwa realizowaną przez Tato.net

Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa
Przypominamy, że do 2 stycznia 2017 r. można zgłaszać swój udział
do trzeciej edycji konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”.
Konkurs „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” skierowany do nowych mieszkańców gminy Psary, którzy od 7 marca 2016
r. do 2 stycznia 2017 r. zdecydują się zameldować na pobyt stały w
gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy o zamieszkiwaniu
na terenie naszej gminy.
Zasady konkursu są takie same jak w ubiegłych edycjach. Aby
wziąć w nim udział wystarczy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy formularz, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Niezbędne dokumenty są dostępne w kancelarii Urzędu
Gminy w Psarach oraz na stronie www.psary.pl, za pośrednictwem
której można również wysłać wspomniany formularz.
W pytaniu konkursowym należy przedstawić własną propozycję
wykorzystania środków w kwocie 20 000 zł, pochodzących z rozliczonych na terenie Gminy Psary podatków, na realizację dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie tzw. zadań własnych gminy. Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze
spośród nadesłanych pomysłów.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody takie jak: kamera cyfro-

wa i tablety. Dodatkową formą wyróżnienia dla zwycięzcy będzie
symboliczne przekazanie kwoty 20 000 zł z budżetu gminy w 2016
roku na realizację zadania publicznego opisanego w zwycięskim
formularzu konkursowym.
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które: 1) w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku podatkowym 2015 po raz pierwszy wskazały miejsce zamieszkania na
terenie gminy Psary; 2) lub w okresie od 15 marca 2016 r. do dnia
zamknięcia konkursu, tj. do 1 stycznia 2017 r. złożyły w Urzędzie
Skarbowym poprawnie wypełniony formularz ZAP-3, aktualizujący miejsce zamieszkania i wskazały w nim aktualne miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary; 3) albo w tym samym czasie
zdecydowały się zameldować na pobyt stały w gminie Psary.
Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Pamiętajmy,
że blisko 38% środków z podatków dochodowych od osób fizycznych trafia z powrotem, z budżetu państwa, do budżetu gminy, w
której dany podatnik deklaruje miejsce stałego zamieszkiwania. Są
to znaczne kwoty wpływające bezpośrednio na poprawę jakości
życia wszystkich mieszkańców. Zachęcamy: płać płacić podatek
dochodowy w miejscu zamieszkania, gdyż on wróci do Ciebie w
postaci nowych inwestycji, z których będziesz korzystać Ty i Twoi
bliscy!

Lokalny Program Rewitalizacji – zaproszenie dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Psary
Od kilku miesięcy w Gminie Psary trwają prace nad dokumentem „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Psary” (LPR). Jest to jeden z
ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania Unii Europejskiej. Przyczyni się bowiem do określenia priorytetowych działań w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Psar i możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, zwłaszcza w miejscowościach Brzękowice Górne, Dąbie, Goląsza Dolna, Goląsza Górna.
Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego udziału w pracach. W tym celu organizujemy spotkanie, które będzie miało
charakter otwartej debaty.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu, ul. Pocztowa 34A.
Liczymy na Pana(i) przybycie oraz aktywny udział w debacie.
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Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców

W gminie Psary realizowane są kolejne etapy projektów, które pozwalają na dofinansowanie inwestycji proekologicznych
mieszkańców. Dotacje te dotyczą dwóch programów:
PROGRAM 1: Termoizolacja budynków indywidualnych – 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.
PROGRAM 2: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła (wymiana
kotła węglowego na nowy na gaz lub biomasę) oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych pod
względem energetycznym budynkach – realizowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO
WSL) na lata 2014-2020.

PROGRAM PIERWSZY
Tutejszy urząd poinformował 70 pierwszych mieszkańców, zgodnie z listą rankingową, o zakwalifikowaniu do I etapu realizacji
programu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Psary”. Mieszkańcy kontaktują się z wybranymi
wykonawcami w celu sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu
inwestorskiego. Lista wykonawców jest aktualizowana na bieżąco
w miarę napływu zgłoszeń. Ten pierwszy etap wykonywania prac
termomodernizacyjnych będzie trwał do 30 września 2017 r. Obecnie na naszej stronie www.psary.pl zamieszczonych jest 9 przedsiębiorstw, które świadczą usługi na termomodernizację budynków.
Został otwarty również Punkt Obsługi Mieszkańców Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Punkt dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Psarach przy ul. Malinowickiej 4 pok. 112. Dyżur pełnią przedstawiciele
operatora odpowiedzialnego za koordynację PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE):
- Łukasz Bystrzanowski, biuro@ekoscan.pl, tel. 600 243 782
- Mateusz Jaruszowiec, mateusz.jaruszowiec@ekoscan.pl, tel.
504 218 836
Punkt został uruchomiony dla mieszkańców, którzy chcą: uzyskać
informacje o programie, omówić założenia audytu energetycznego, zweryfikować kosztorys przedstawiony przez wykonawcę,
podpisać umowę trójstronną na prace termomodernizacyjne itp.
Dodatkowo informujemy, że dla mieszkańców (czyli inwestorów)
oraz dla wykonawców został przygotowany odpowiedni przewodnik, w którym opisane są procedury programu. Przewodnik znajduje się na stronie http://psary.pl/oze.html. Jest też do pobrania w

Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, II piętro, pokój 209.
PROGRAM DRUGI
Urząd Gminy Psary poinformował 100 pierwszych mieszkańców,
zgodnie z listą rankingową, o zakwalifikowaniu do I etapu realizacji
programu pod nazwą „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Psary” – realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.
Firma SKORUT SOLAR z Myślenic wygrała przetarg na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach tego programu oraz rozpoczęła prace z tym związane. Pod
koniec roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę tychże
prac. Przewidywany termin wymiany indywidualnych źródeł ciepła to lata 2017–2018.
WSPÓLNE AUDYTY ENERGETYCZNE
Między 11 lutym a 31 sierpnia 2016 r. sporządzono audyty energetyczne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli
wnioski do 24.08. br. w ramach pierwszego i drugiego programu.
ZAPISY NA PIERWSZY PROGRAM TRWAJĄ
Jednocześnie informujemy, iż trwa jeszcze nabór na program
pierwszy dotyczący termoizolacji budynków indywidualnych.
Wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które planują
wykonać docieplenia budynków (docieplenia ścian, dachu/stropodachu, wymiany okien).
Program realizowany będzie poprzez:
a) docieplenie ścian – dofinansowanie max. 16 000 zł,
b) docieplenie stropów lub dachów – dotacja max. 9 600 zł,
c) wymianę okien – dotacja max. 14 400 zł.
Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w
przypadku, gdy właściciel nieruchomości:
• 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, o którym mowa poniżej lub instalację
przeprowadzi samodzielnie na własny koszt w ciągu 1 roku od daty
zakończenia termomodernizacji.

Lista wykonawców termomodernizacji
Gmina Psary zamieszcza listę wykonawców termomodernizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
Gminy Psary na lata 2015-2015”. Lista będzie na bieżąco aktualizowana w miarę napływu zgłoszeń.
Lista wykonawców dopuszczonych do udziału w PONE Psary wg stanu na dzień 13.09.2016 r. przedstawia się następująco:
LP

NAZWA I ADRES FIRMY

ZAKRES ROBÓT

1

Mariusz Półtorak Firma Remontowo-Budowlana M-BUD
43-440 Ogrodzieniec, ul. 3 Maja 1

docieplenie ścian, dachów/stropodachów,
wymiana okien

2

OKNOLAND Spółka z o.o.
41-922 Radzionków, ul. Sikorskiego 2

3

TELEFON

NIP

WWW

E-MAIL

693 847 670 6491836632

dociepleniaśląsk.pl

mariusz00109@wp.pl

wymiana okien

32 289 53 59 6530010819

oknoland.pl

biuro@oknoland.pl

Firma Handlowo-Usługowa „Całka”
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10

wymiana okien

32 639 47 83 6290001576 oknadabrowa.boo.pl

4

Firma Remontowo-Budowlana BUDEKS Jan Dziuba
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 1

docieplenie ścian, dachów/stropodachów

32 261 25 22 6291004648

-

techniczny@budeks.com.pl

5

Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik
ul. Wieniawskiego 16, 41-506 Chorzów

docieplenie ścian, dachów/stropodachów

32 246 52 86
6270011293
32 246 61 12

zrb-romik.com

biuro@zrb-romik.com

6

Art-Bud Budownictwo Marcin Szkop, Oktawia Sobierska S.C.
42-261 Starcza ul. Gliwicka 15

docieplenie ścian, dachów/stropodachów,
wymiana okien

32 770 38 38
5735855577
32 770 44 57

artbuduslugi.pl
artbudokna.com

biuro@artbudokna.com

7

PHU MANABUD Marek Napiórkowski
ul. Orląt Lwowskich 6, 41-800 Zabrze

docieplenie ścian, dachów, wymiana okien

661 053 755 7571236403

manabud.com

biuro@manabud.com

8

RENOMEKS DARIUSZ CORNIK
ul. Bałkańska 10F/8, 42-612 Tarnowskie Góry

docieplenie ścian, dachów/ stropodachów,
wymiana okien

507 676 767 6452018390

-

rusztowaniabiuro@o2.pl

9

BOGROM s.c. R. Kirsz, B. Brogowska
ul. Gen.Wł. Sikorskiego 8, 41-809 Zabrze

wymiana okien

32 277 39 93 6481024097

bogrom.pl

bogromoknapcv
@poczta.onet.pl

biuro@oknocalka.pl
magda@okna.dabrowa.pl

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary
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I znowu w szkole
1 września przywitał nas letnią, jeszcze wakacyjną pogodą. Przed nami
kolejny rok szkolny, nowe obowiązki,
nauka, ale również nowe wyzwania,
nowe twarze, przyjaźnie. Radośni,
opaleni z nostalgią wspominamy wakacyjne przygody znad morza, gór, jezior i lasów oraz odliczamy dni do następnych wakacji. Ale zanim ta chwila
nastąpi… jeszcze 10 długich miesięcy
wytężonej pracy.
Jak każdy wrzesień, tak i ten, przywitał nas kilkoma zmianami. Nowi
koledzy, koleżanki, nowi nauczyciele. Pani Jolanta Zygmunt została
wychowawczynią klasy I, pani Magdalena Trzcionka poprowadzi lekcje
religii, przyrody będzie uczyć pani
Katarzyna Dyjak, a funkcje pedagoga
będzie pełnić pani Aleksandra Czapla. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzymy powodzenia i
wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a uczniom
sukcesów oraz radości ze zdobywanej
wiedzy.
Zespół redakcyjny ZSP nr 2
w Sarnowie

Programuj u siebie
Z radością informujemy, że w Gimnazjum w Psarach rozpoczynamy realizację projektu „Programuj u siebie”
finansowanego przez Fundację PZU i
realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Talent.
Na terenie szkoły powstanie jeden
z ośmiu ośrodków programowania w
Polsce. Głównym działaniem w ramach
projektu będą cotygodniowe zajęcia

pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy
i umiejętności z zakresu informatyki i
programowania. Zajęcia będą prowadzone od października do końca roku
szkolnego. W Psarach uczniowie będą
rozwijać myślenie algorytmiczne i
umiejętności programowania w jednym z najpopularniejszych języków

do tworzenia programów i gier jakim
jest C++. Ponadto w trakcie trwania
projektu zostanie zorganizowana seria ogólnopolskich i lokalnych konkursów programistycznych online.
Z każdego z ośrodków zostanie wybrany jeden uczeń, który w okresie od
kwietnia do maja 2017 przeprowadzi 4
zajęcia pilotażowe z kolejną, początkującą grupą uczniów.
Szczegółowe informacje o projekcie oraz lokalizacja wszystkich ośrodków biorących w nim udział dostępne
są na stronie www.talent.edu.pl.
Gimnazjum Psary
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Cała polska czyta dzieciom i my też

Cała Polska czyta dzieciom to społeczna akcja reklamowa rozpoczęta
przez Fundację ABCXXI, mająca na
celu rozpropagowanie czytelnictwa
wśród dzieci i ich rodziców. Celem
akcji jest zachęcanie rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do
codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Również
nasza szkoła przystąpiła do tej kampanii. Naszym celem było wspomaganie tej idei, a także uświadomienie rodzicom walorów wspólnego,
codziennego czytania książek. Na
jednym z pierwszych zebrań przypomnieliśmy rodzicom zamierzenia
tej kampanii, staraliśmy się zachęcić
rodziców do czytania w domu swoim
dzieciom. Przedstawiliśmy również
nasze pomysły na jej realizację.
Z zadowoleniem przyjęliśmy zgodę kilku mam na spotkania w klasie,
aby czytać swoim dzieciom i rozmawiać na temat przeczytanych rozdziałów. Fragmenty wybranych książek czytaliśmy również my, ponieważ
rodzice nie zawsze mogli pojawić się
w szkole. Dzieci z niecierpliwością
i wielką uwagą słuchały kolejnych
fragmentów, zastanawiały się, co będzie dalej albo komentowały to, co
przeczytaliśmy.
Uczniowie naszej szkoły często
brali udział w spotkaniach z pracownikiem biblioteki panią Joanną
Bloch, która prezentowała i czytała

Wspólne czytanie na lekcji języka polskiego

fragmenty ulubionych książek, a następnie organizowała konkursy czytelnicze. Nauczyciele klas młodszych
od wielu lat realizują programy czytelnicze, w ramach których czytają
książki takie jak: „Nasza mama Czarodziejka”, „Mikołajek”, „Król Maciuś
Pierwszy”, legendę „O Lechu, Czechu
i Rusie”, opowiadania p. Melanii Kapelusz i wiele innych.
W klasie piątej p. Bożena Nobis-Siudak wdrożyła innowację pn. „Czytam i odkrywam – rozwijanie zainteresowań czytelniczych”. Głównym
celem tej innowacji jest zachęcanie
uczniów do pracy twórczej wykorzystującej ich uzdolnienia, która skłania

Uczennica Magdalena Woźniak laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego
„Bohater jakiego jeszcze nie było”

do sięgnięcia po książkę. W ten sposób każde dziecko będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesu w różnych
konkursach literackich. W ramach tej
innowacji uczniowie tworzyli własne
dzieła literackie – wiersze, opowiadania, baśnie a następnie prezentowali je szerszemu gronu odbiorców.
Byliśmy również organizatorem
konkursu literackiego pt. „Książka łączy pokolenia” oraz przygotowywaliśmy uczniów do wielu konkursów
literackich, gdzie nasi podopieczni
osiągali duże sukcesy. We współpracy z biblioteką w Strzyżowicach zorganizowaliśmy konkurs czytelniczy
„Bon czy Ton – czyli savoir-vivre dla
każdego”.
Chcąc, aby każde dziecko na świecie miało kontakt z książką przystąpiliśmy do projektu „MALI uczniowie
idą do szkoły”. Jest to projekt edukacyjno-pomocowy. Przedszkolaki
i uczniowie w trakcie zajęć edukacyjnych zostali zapoznani z tematem dostępu do edukacji na świecie,
szczególnie z sytuacją dzieci z Mali.
W ramach projektu dzieci stworzyły
własne książki. Powstały 172 książki o
różnorodnej tematyce.
Wykonanie książek umożliwiło
uczniom wejście w rolę autorów,
ilustratorów i wydawców. Jednak
najważniejszą funkcją książek była
wymierna korzyść dla potrzebujących rówieśników z Afryki. Publikacje zostały zaprezentowane podczas
specjalnie zorganizowanej imprezy
„Dnia książki dla Afryki”, a zaproszeni
c.d. na str. 11
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goście i rodzice w zamian za przekazanie darowizny mogli wybrać sobie
książkę.
Bezpośredni i stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia uczniom
rozwój zainteresowań czytelniczych,
dostęp do źródeł informacji, trwałe
przeżycia estetyczne i emocjonalne.
Książka wzbogaca wiedzę dziecka,
rozwija jego intelekt, ale jest także
źródłem rozrywki i zabawy. Nasza
szkoła przystępując do tej ogólnopolskiej akcji pokazuje dzieciom i ich
rodzicom, jakie korzyści mogą płynąć z czytania książek – bo „kto czyta
książki, żyje podwójnie”.
SP Strzyżowice

c.d. ze str. 10 „Cała Polska czyta dzieciom i my też”

Książeczki wykonane przez uczniów SP Strzyżowice
w ramach „Dnia książki dla Afryki”

Brązowy medal
W dniach 9-11.09.2016 r. w Poznaniu odbywały się finały Drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym w
kategorii do lat 14. Jan Kopcik wywalczył w nich ze swoją
drużyną Górnik Bytom brązowy medal.
Jan jest uczniem klasy pierwszej Gimnazjum w Psarach. Realizuje indywidualny tok nauki w klasie matematycznej. Sukcesy oraz wysokie wyniki w nauce i sporcie
wymagają od niego bardzo dobrej organizacji, samodyscypliny oraz wsparcia najbliższych.
„Znam Jaśka od przedszkola. Jest miły i koleżeński,
bardzo dobrze się z nim współpracuje. Uczy się bardzo
dobrze. Często wspieramy się w nauce. Podziwiam jego
skromność i wielkie sukcesy. Cieszę się, że mam takiego
kolegę w szkolnej ławce” - opowiada Mateusz Marciniak.
Gimnazjum w Psarach

Jasiek z brązowym medalem

Zlot hufca ZHP ziemi będzińskiej
„Historią swoją bogaci – jednością
działania silni” - pod takim hasłem 4
czerwca 2016 r. odbył się w Będzinie
Zlot Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej. W
zlocie uczestniczyło ponad 300 zuchów, harcerzy, instruktorów, a tak-

że rodzice, przyjaciele i sojusznicy
ZHP.
Naszą gminę godnie reprezentowała gromada zuchowa „Leśne
Skrzaty”. Zlot uświetnili swoją obecnością goście: hm. Anna Peterko –

Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP,
hm. Janusz Polak, pani Barbara Dolniak – Wicemarszałek Sejmu RP, pan
Arkadiusz Grabowski – Senator RP,
pan Roman Goczoł – Naczelnik Wydziału Oświaty, dh Rafał Adamczyk
– Burmistrz Sławkowa, ks. Kapelan
Andrzej Stępień.
Podczas zlotu zuchy zdobywały
sprawność „Indianin”, harcerze przeprowadzili Harcerski Turniej Zlotowy, a niektórzy instruktorzy składali
zobowiązanie. Wszyscy podziwiali
pokaz musztry harcerskiej, a zlot zakończyło wspólne ognisko. Zlot był
znakomitą okazją, aby zrozumieć i
przeżyć w gronie przyjaciół istotę
harcerstwa, połączyć się piosenką i
gawędą przy ognisku.
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
phm. Anna Łebzuch
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Projekt badawczy

Gimnazjum w Psarach uczestniczy w
międzynarodowym projekcie badawczym organizowanym przez European
Schoolnet oraz Texas Instruments – „Zastosowanie wysokiej jakości rzutnika DLP® Product full high definition 1080p
Ben-Q w nauczaniu przedmiotów ścisłych”. Znaleźliśmy się w gronie 12 szkół
wybranych z 6 krajów europejskich. Celem projektu jest wykorzystanie wysokiej jakości rzutnika multimedialnego w
nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych poprzez wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz najnowszych

Lekcje matematyki z wykorzystaniem nowego projektora

metod nauczania. Otrzymaliśmy od firmy Ben-Q najnowszy full HD projektor
oraz ekran o łącznej wartości około 16

mPotęga w psarskim gimnazjum

Od 1 września gimnazjaliści realizują
zadania w ramach projektu „Gimnazjalne mat-party”, który uzyskał pozytywną akceptację komisji jako jeden z 210
na 880 złożonych wniosków. Projekt
jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mPotęga skierowanego do szkół, uczelni, stowarzyszeń,
fundacji i bibliotek, których celem
jest promowanie nauki matematyki w
ciekawy i nieszablonowy sposób. Program mPotęga prowadzony jest przez
Fundację mBanku we współpracy z
Fundacją Dobra Sieć.

SZKOLNY

Wszystkie działania na terenie szkoły
odbywają się pod opieką pracujących
w gimnazjum nauczycieli matematyki.
Założone cele będą realizowane poprzez zdrową rywalizację w edukacyjnych zabawach i konkursach, a także
tworzenie własnych prac. Podłożem do
zdobycia wiedzy i umiejętności będą
pozalekcyjne warsztaty tematyczne
oraz organizacja Pikniku Rodzinnego
ze strefą matematycznych łamigłówek
i gier dla zespołów uczeń plus członek
rodziny.
Warsztaty „Matematyczny świat
gier” pozwolą uczniom poznać wybrane gry i łamigłówki logiczne, liczbowe,
rysunkowe (m.in.: Sudoku, Mosty, Rebusy). Podczas warsztatów „Interaktywnej matematyki” uczniowie zostaną zapoznani z narzędziami ICT, będą
tworzyć własne komiksy, interaktywne
łamigłówki i aplikacje edukacyjne, dzięki czemu wiedzę i umiejętności matematyczne nie tylko poznają, utrwalą i
poszerzą, ale nauczą się również przeGłos Szkolny jest dodatkiem do
Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:

Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach
Skład gazetki odbywa się w: Gimnazjum im. marszałka J.Piłsudskiego w Psarach
ź
ź
ź
ź
ź

tys. zł. Informacje o realizacji projektu są
dostępne na stronie projektu www.icttools.jimdo.com. Gimnazjum Psary

kazywać ją innym. Swoje prace opublikują na platformie e-learnigowej.
Do tej części działań wykorzystywana
będzie pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
„Trzeci wymiar” skoncentruje swoje
działania na zespołowym tworzeniu
konstrukcji płaskich i przestrzennych.
Uczniowie będą kształtować wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne,
korzystając z zestawu szkolnego ZomeTool do budowania szkieletowych modeli. Ponadto uczniowie będą tworzyć
rysunki trójwymiarowe z wykorzystaniem programów komputerowych.
W każdej grupie warsztatowej zostaną przeprowadzone konkursy o tytuł mistrza danej konkurencji, wszyscy
wezmą udział w zewnętrznych warsztatach w Ogrodzie Doświadczeń im.
Stanisława Lema w Krakowie.
Czteromiesięczny projekt zakończy
się uroczystym podsumowaniem wraz
z wręczeniem dyplomów i nagród.
Gimnazjum Psary

FORMATOWANIE I SKŁAD:
ź Mikołaj Bury
ź Kinga Czarnecka
ź Maciej Lis
ź Dominika Michalak
ź Julia Polak
ź Maria Skubis
ź Kamila Waliszak
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Gminne Dożynki 2016

4 września na stadionie LKS Iskra Psary odbyły się dożynki gminne, które były znakomitą okazją do
wspólnego kultywowania pięknych wiejskich tradycji oraz wspaniałej zabawy.

Tegoroczne dożynki w gminie Psary
były tym szczególnym czasem, kiedy
licznie przybyli mieszkańcy i ich goście
mogli po raz kolejny wspólnie świętować
i bawić się, podsumowując jednocześnie
udane zbiory, ale i miesiące ciężkiej pracy w wielu dziedzinach związanych nie
tylko z rolnictwem. Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń wspomniał w inauguracyjnym przemówieniu, że dożynki w tradycji polskiej, choć kojarzone zwykle z
dziękczynieniem za dary przyrody, były
i są również okazją do podkreślania różnorodności i potencjału tkwiącego we
wsi polskiej. Nasza gmina ma tę szczególną cechę, że stanowi społeczność
ludzi reprezentujących wiele gałęzi gospodarki, ale o wspólnych celach, ceniących sobie walory życia poza miastem i
odpowiedzialnie zaangażowanych w życie tejże wspólnoty. Święto plonów było
zatem znakomitą sposobnością do czerpania z bogatej tradycji rolniczej, dzięki
której obecne pokolenia mogą rozwijać
w sobie cenne wartości i postawy związane na przykład z szacunkiem do pracy,
dbałością o przyrodę czy koniecznością
współpracy dla dobra wspólnego.
Dożynki w gminie Psary rozpoczęły
się uroczystym przemarszem barwnego korowodu spod tutejszego urzędu
na stadion LKS Iskra w Psarach. Ważnym
punktem dnia była polowa Msza Święta,
którą odprawił ks. Marcin Kruszak – Notariusz Kurii Diecezji Sosnowieckiej, a
koncelebrował jąks. Jan Piekarski – Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Psarach. Podczas Eucharystii poświęcono
piękne wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich Gminy Psary.
Wśród licznie przybyłych gości dożynkowych znaleźli się między innymi:
Posłowie na Sejm RP – Barbara Chrobak i
Waldemar Andzel, Senator RP – Arkadiusz
Grabowski, Dyrektor Biura Wicemarszałek Sejmu RP Barbary Dolniak – Bożena
Łapaj, a także przedstawiciele samorządów, związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, reprezentanci
lokalnych przedsiębiorstw oraz, przede
wszystkim, mieszkańcy gminy Psary.
Występy artystyczne rozpoczął tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu
Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”. Po tej
części uroczystości Wójt Tomasz Sadłoń
w swoim przemówieniu podziękował za

Zespół Śpiewaczy „Dąbie” podczas obrzędu dożynkowego

Dziecięcy zespół folklorystyczny ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

trud rolników oraz podsumował roczną
pracę samorządu gminy. Święto Plonów
było także doskonałą okazją do wręczenia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla
Województwa Śląskiego” wieloletnim
działaczom społecznym z terenu gminy
Psary. Odznaki z rąk p. Marii Potępy –
radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
oraz Wójta Gminy Psary odebrali Pan
Eugeniusz Szastak – wieloletni sołtys i
radny Psar oraz Pan Mieczysław Sobczyk
– wieloletni sołtys Sarnowa.
Po części oficjalnej dożynek rozpoczął się bogaty program artystyczny, a
na scenie pojawili się kolejno: dziecięcy
zespół folklorystyczny ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz gminne zespoły
śpiewacze: Zagłębianki, Strzyżowiczanie, Brzękowianie, Górzanie, Nasz Gródków, Tęcza, OD...DO... oraz Kapela Gródków. Rozstrzygnięto też konkurs kronik
Kół Gospodyń Wiejskich, w którym kolejne laury przyznano: 1. miejsce – KGW
Psary, 2. miejsce – KGW Dąbie, 3. miejsce
– KGW Brzękowice oraz wyróżnienie
dla KGW Sarnów. Gminne Dożynki były
równie znakomitą okazją do wręczenia
nagród laureatom w konkursie kulinarnym na najlepszą tradycyjną potrawę
regionalną, który odbył się w ramach

Rodzinnego Pikniku Zdrowotnego w
Preczowie. W konkursie udział wzięły
lokalne zespoły śpiewacze oraz KGW.
Z rąk Wójta Gminy Psary nagrody odebrali: członkinie KGW z Sarnowa, Góry
Siewierskiej, Preczowa, Gródkowa, Psar
oraz zespoły „Dąbie” i „Strzyżowiczanie”.
Po występach artystów z gminy Psary na scenie zaprezentowała się grecka
grupa wokalno-instrumentalna Mythos. Zespół przy udziale helleńskich
instrumentów i w pięknych strojach
etnicznych zagrał największe greckie
przeboje, od dawnych pieśni po muzyc.d. na str. 14

Jacek Stachursky podczas występu
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c.d. ze str. 13 „Gminne dożynki 2016”

Występ grupy wokalno-instrumentalnej Mythos

kę współczesną. W ten sposób publiczność została doskonale przygotowana
do występu gwiazdy wieczoru – Jacka

Stachursky’ego, który pomimo obfitego deszczu znakomicie bawił wszystkie
pokolenia mieszkańców. Po koncercie

przyszła pora na pokaz sztucznych ogni,
który zakończył dożynkową zabawę.
Podczas tegorocznego święta plonów wsparcia finansowego oraz materialnego udzielili: P.P.D. Gródków, Firma
DROGREM, Firma Handlowa TRANSBUD-WULKAN, Ciastkarnia Kawiorscy,
P.P.H.U. Nowbud – Sebastian Nowak,
Zakłady Bory Malinowskie, Sklep Lewiatan – Teresa i Janusz Bochenek, Skład
Budowlany Malierose – Tomasz Rosa,
Pan Marcin Cela, Bank Spółdzielczy w
Będzinie, Kwiaciarnia Flo-Art ze Strzyżowice – Katarzyna Pierzak, FHU Aleksandra – Państwo Aleksandra i Bogdan
Oliwa oraz Sklep Spożywczy OD i DO w
Preczowie – Marcin Frysztacki. Red.

Święto Chleba
11 września w Sarnowie odbyło się
kolejne już Święto Chleba.

Jak zawsze uroczystość zainaugurowała Msza Święta w kościele pw. Jezusa
Chrystusa Dobrego Pasterza, którą odprawił ks. Proboszcz Andrzej Ciszewski.
Dalszą część, na placu przy Ośrodku
Kultury, rozpoczęło uroczyste podzielenie poświeconego chleba, którym częstowali mieszkańców zaproszeni goście
m.in.: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,
Sekretarz Gminy Mirella Barańska-Sorn,
Radni Sarnowa – Małgorzata Pasek i
Aleksander Jewak oraz Sołtys sołectwa
Zofia Musiał.
Przed zgromadzonymi uczestnikami
zaprezentowały się zespoły: „Zagłębianki” i „Dąbie”. Wszyscy goście mieli także
okazję spróbować chleba z własnoręcznie przygotowanym przez sarnowskie

Pamiątkowe zdjęcie z poświęconym chlebem

gospodynie smalcem oraz wspaniałych
ciast pieczonych przez członkinie zespołu „Zagłębianki”. Do wieczora trwała
też zabawa taneczna. Dla najmłodszych
odbył się konkurs plastyczny, na który
upominki ufundował GOK Gminy Psary.
Święto Chleba w Sarnowie ma już

swoją wieloletnią tradycję. Jest okazją
do wspólnej integracji małej i dużej społeczności Sarnowa. Warto też dodać, że
imprez ta jest organizowana nie tylko
przez GOK, ale również przez organizację społeczne działające w Sarnowie.
GOK

Święto Pieczonego Ziemniaka
Pomimo deszczowej aury, 17
września na placu przy remizie OSP
w Strzyżowicach odbyło się Święto
Pieczonego Ziemniaka.

Ta coroczna impreza przyciągnęła setki
mieszkańców nie tylko sołectwa, ale i całej gminy. Przygotowany na tę okazję ciekawy i bogaty program artystyczny rozpoczął się od kolorowych, muzycznych
występów przedszkolaków i uczniów
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze
Strzyżowic. Następnie zaprezentowały
się gminne zespoły śpiewacze „Strzyżowiczanie”, „Tęcza” oraz „Dąbie”. W między
czasie tłumnie przybyli goście zostali poczęstowani tradycyjnymi pieczonkami.
Przy ich przygotowaniu pomagali m.in.
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury,

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach

członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze
Strzyżowic. Z kolei podczas pieczenia, jak
co roku, niezastąpieni okazali się druho-

wie strażacy z OSP Strzyżowice. Imprezę
zakończyła wspólna zabawa taneczna,
którą prowadził zespół Band Hadżi. GOK
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Podsumowanie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury

W lipcu i sierpniu GOK Gminy Psary prowadził bezpłatne zajęcia w ramach gminnej „Akcji Lato”, których celem
było aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w poszczególnych placówkach GOK oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy.

Grupa uczestników zajęć plastycznych

Oprócz flagowych zajęć, które co
roku goszczą w ofercie GOK, w tym roku
najmłodsi mogli skorzystać z zupełnie
nowych propozycji. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
chemiczne z kuchni molekularnej, animacje i zabawy z animatorem Hapi Hapi,
spotkania z planszówkami oraz zajęcia
manualne – np. warsztaty rzeźbienia
z gipsu, tworzenia zabawek, ozdób indiańskich, kartonowe wariacje czyli tworzenie ozdób z kartonu. Nowością, która
wzbudziła największe zainteresowanie
były warsztaty sensoryczno-plastyczne.

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogli skorzystać z oferty zajęć sportowych oraz warsztatów tenisa ziemnego. 25 sierpnia na stadionie sportowym
w Psarach odbył się Turniej Bubble Soccer, podczas którego ponad 60 uczestników w wielkich dmuchanych kulach
rozgrywało piłkarskie mecze na wesoło.
Ostatni wakacyjny weekend upłynął
najpierw pod znakiem muzycznych rytmów dyskoteki pod chmurką, która odbyła się 26 sierpnia w Sarnowie. Następnie, 27 sierpnia na stadionie sportowym
w Psarach, miłośnicy kinowych emocji

spotkali się w rekordowo licznym gronie
ponad 300 widzów, gdzie w ramach wakacyjnego kina plenerowego najmłodsi
obejrzeli film familijny pt.: „Alvin i wiewiórki”, a dorośli obraz akcji pt. „Agentka”.
W ciągu dwóch miesięcy wakacji GOK
Gminy Psary zorganizował ponad 250
bezpłatnych godzin zajęć, w których w
sumie wzięło udział ponad 400 dzieci.
Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, w wakacyjnej ofercie GOK znalazły
się również półkolonie. W odpowiedzi
na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców gminy, w tym roku w Ośrodku
Kultury w Sarnowie zorganizowano aż
trzy tygodniowe turnusy dla dzieci wieku od 6 do 12 lat, które jako jedyne stanowiły odpłatną formę zajęć dla dzieci.
Każdy turnus był zróżnicowany pod
względem tematycznym i dostosowany do poszczególnych kategorii wiekowych. W ramach tygodniowego pobytu
każdy z uczestników miał zapewnione
pełne wyżywienie, opiekę wychowawcy, ubezpieczenie oraz wszelkie materiały konieczne podczas zajęć. Dzieci
uczestniczyły w warsztatach plastycznych, ruchowych oraz zabawach integracyjnych. GOK

Rozpoczęcie sezonu harcerskiego
16 września na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu odbyło się
ognisko harcerskie, które oficjalnie rozpoczęło sezon harcerski nie
tylko w gminie Psary, ale i w całym
powiecie będzińskim.

W spotkaniu uczestniczyło ponad
200 zuchów oraz harcerzy z ponad 10
zastępów, a także kadra instruktorska z
naszej gminy i z Hufca Ziemi Będzińskiej
im. Kazimierza Wielkiego w Będzinie. To
uroczyste wydarzenie rozpoczął apel,
podczas którego złożono meldunek Wójtowi Gminy Tomaszowi Sadłoniowi oraz
odśpiewano hymn i wciągnięto na maszt
flagę Polski.
Następnym punktem programu było
rozpalenie starannie przygotowanego stosu, którego dokonali Wójt Gminy
Psary, Sekretarz Gminy Psary, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Strzyżowicach. Przy ognisku zaprzysiężeni zostali strażnicy ognia, których obo-

Gromada „Leśnych Skrzatów” ze Strzyżowic

wiązkiem jest pilnowanie, aby płomień w
czasie trwania imprezy nie wygasł. W dalszej części każdy z zastępów miał za zadanie przedstawić swoją drużynę na forum.
W trakcie spotkania wspólnym śpiewom i
pląsom nie było końca. Przed publicznością zaprezentowała się m.in. gromada
zuchowa „Leśnych Skrzatów” ze Strzyżowic pod opieką dh. Anny Łebzuch.

Na końcu uczestnicy, zebrani w zamkniętym kręgu wokół ogniska, przesłali
sobie symboliczną „iskierkę” oraz odśpiewali harcerską pieśń pożegnalną. Dzień
ten dla niektórych harcerzy był okazją
do spotkań po latach i wspomnień, o
których – jak mówią sami harcerze – nie
da się zapomnieć. Przy okazji warto nadc.d. na str. 16
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c.d. ze str. 15 „Rozpoczęcie sezonu harcerskiego”

mienić, że w naszej gminie zaczyna
przybywać drużyn harcerskich, czego
dowodem jest powstanie nowego zastępu harcerskiego „Antki cwaniaki”,

działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie.
Gminny Ośrodek Kultury dziękuje
kadrze instruktorskiej z naszej gminy

oraz kadrze z Hufca Ziemi Będzińskiej
za pomoc w przygotowaniu organizacji startu nowego sezonu harcerskiego.
Z harcerskim pozdrowieniem –
CZUWAJ! GOK

Nasze zespoły artystyczne w Brennie i Żarkach
W tym roku po raz kolejny gminne zespoły śpiewacze z dumą i sukcesami reprezentowały naszą gminę poza
jej granicami, podczas wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądów zespołów artystycznych.

Występ zespołu „Dąbie” na II Folkloriadzie Jurajskiej w Żarkach-Letnisku

Podczas tegorocznego 49. Festiwalu Wiejskich Zespołów Artystycznych
Brenna 2016 gminę Psary reprezentowały 3 zespoły: „Brzękowianie”, „Dąbie”

oraz „OD...DO...”. Łącznie w tym roku
w przeglądzie uczestniczyło ponad
54 wykonawców z całej Polski. Zespół
„Dąbie” zdobył II miejsce w kategorii

grupy śpiewacze z akompaniamentem,
a „Brzekowianie” w tej samej kategorii
otrzymaliwyróżnienie. Dyplom uznania przyznano akordeoniście grupy
„Brzękowianie” Leopoldowi Surmie, a
zespół „OD...DO...” dostał dyplom za
współczesny przekaz folkloru ludowego i jego wysoki poziom instrumentalny.
Ponadto podczas X Folkloriady Jurajskiej w Żarkach gminę Psary reprezentowało 6 zespołów, spośród których II
miejsce w kategorii zespoły śpiewacze
zajął zespół „OD...DO...”.
Wszystkim gminnym zespołom
dziękujemy za udział w tegorocznych
przeglądach i festiwalach oraz godne
reprezentowanie naszego samorządu.
GOK

Weekend seniorów w Budapeszcie
Lato dla seniorów z Klubu Goląsza-Brzękowice było czasem zwiększonej aktywności. Oprócz spotkań plenerowych przy grillu czy ognisku, członkowie koła dużo podróżowali. Po lipcowej wyprawie „Szklakiem Orlich
Gniazd” drugi weekend września spędzili w Budapeszcie.

Stolica Węgier, nie bez powodu zwana perłą Dunaju, zachwyciła wszystkich
malowniczym położeniem, mnóstwem
zabytkowych budowli, placów, pomników, mostów i słoneczną naddunajską
promenadą. Pierwszego dnia seniorzy
zwiedzali pagórkowatą Budę usytuowaną na prawym brzegu Dunaju,
podziwiając malowniczą panoramę
miasta najpierw z tarasu widokowego
Baszty Rybackiej, a potem ze Wzgórza
Gellerta. Drugi dzień wycieczki upłynął
na długim spacerze po lewobrzeżnym
Peszcie. Uczestnicy wycieczki mogli
podziwiać m.in. niepowtarzalny widok
budynku węgierskiego parlamentu z
jego koronkową fasadą, słynny Plac
Bohaterów czy najważniejszy pasaż
Budapesztu Váci utca. Uwieńczeniem
dnia był rejs statkiem po Dunaju i kolejne spojrzenie na górujące nad miastem
historyczne budowle.
Program trzeciego dnia wycieczki
pozwolił utrudzonym turystom znaleźć
chwilę wytchnienia poza zatłoczonym

Seniorzy w Budapeszcie przed hotelem

Budapesztem. W miasteczku Szentendre, położonym na zboczach naddunajskich wzgórz, seniorzy odwiedzili
jedyne w swoim rodzaju muzeum
marcepanu, spacerowali urokliwymi
uliczkami „węgierskiego Kazimierza”, a
w małych kafejkach przy naddunajskiej
promenadzie nabierali sił na powrotną
podróż. Ostatnim miastem na węgierskim szlaku był Esztergom położony

na skarpie w zakolu Dunaju – kolebka
chrześcijaństwa na Węgrzech i znajdująca się tam monumentalna bazylika,
jeden z największych kościołów świata.
Wycieczka dostarczyła jej uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.
To już druga, po Pradze, europejska
stolica odwiedzona przez Klub Seniora
Goląsza-Brzękowice w ciągu ostatniego roku. TKG
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GMINNY OŚRODEK KULTURY

www.gok.psary.pl

gok@psary.pl

tel. 32 267 22 59

Zapisy na zajęcia dla dzieci do GOK-u
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary serdecznie zaprasza do zapisów na zajęcia prowadzone w nowym roku szkolnym
2016/2017. W ofercie, podobnie jak w latach ubiegłych, znalazły się takie propozycje jak: zajęcia plastyczne, warsztaty z rysunku i malarstwa, ceramika, akrobatyka artystyczna, taniec, nauka gry na instrumentach: pianino, gitara oraz grupy zabawowe. W odpowiedzi na duże zainteresowanie w ofercie pojawiły się także nowości: spotkania z planszówkami, plastyka
sensoryczna, zajęcia wokalne dla dzieci, angielski dla początkujących oraz zajęcia sportowe: piłka nożna i lekkoatletyka.
Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży od 6 lat. Zapisy można dokonywać telefonicznie pod numerem 32/267-22-59
lub osobiście w siedzibie GOK w Gródkowie. Szczegółowy regulamin udziału w zajęciach oraz cennik opłat dostępne są na
stronie www.gok.psary.pl. Zapraszamy!

Wykaz kolejnych imprezy organizowanych przez GOK

PAŹDZIERNIK
16.10. g. 18:00 – Inauguracja roku kulturalnego, spektakl teatralny pt. „Zapiski amoralnego moralisty” w Ośrodku Kultury w
Gródkowie.
21.10. g. 17:00 – Cygańska Jesień w Brzękowicach – impreza środowiskowa dla mieszkańców.
21.10. g. 17:00 – Teatrzyk dla dzieci „Koziołek Matołek i jego przygody” w Gródkowie
LISTOPAD
11.11. g. 11:00 – Obchody Święta Niepodległości. Msza święta o godz. 11:00.
18.11. g. 16:00 – II Festiwal Piosenki Dziecięcej „Piosenki z fonoteki” w Gródkowie
20.11. g. 17:00 – „Radość najpiękniejszych lat” – koncert przebojów Anny Jantar w Gródkowie.
25.11. g. 17:00 – Teatrzyk dla dzieci „Babroszki lecą w kosmos” - Teatr TRIP w Preczowie
GRUDZIEŃ
03.12. g. 10:00 – Turniej Piłki Nożnej drużyn A i B klasy
04.12. – Barbórka w Gródkowie
04.12. g. 17:00 – Mikołajki w Dąbiu, przedstawienie teatralne „Halo, halo… Mikołaj” oraz występy artystyczne sekcji GOK.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

www.biblioteka.psary.pl

biblioteka@psary.pl

tel. 32 267 21 62

Październikowa oferta biblioteki w Psarach
03. 10, g. 18:00 – Psarski Kinomaniak, projekcja filmu „Niebo istnieje... Naprawdę”.
13.10, g. 17:00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku – inauguracja roku akademickiego 2016/2017 oraz wykład Wiktora Niedzickiego pt. „Spotkanie z jutrem”
17.10, g. 18:00 – Psarski Kinomaniak, projekcja filmu „Marsjanin”
18.10, g. 17:00 – Festiwal Nordalia, wykład prof. Dariusza Rotta „Grenlandzkim szlakiem Knuda Rasmussena” (relacja z wyprawy)
21.10, g. 8.30 – Spotkanie autorskie z Joanną Olech dla uczniów z ZSP w Strzyżowicach
22.10, g. 9.30 – Uniwersytet Dziecięcy w Psarach – inauguracja roku akademickiego 2016/2017 i wykład „Małe jest piękne –
owady”
24.10, g. 17:00 – Festiwal Nordalia – spotkanie z dr. Jackiem Kurkiem – „O przyjaźni, która śmierć wygładza – odkrywcy polarnych światów”
26.10, g. 8.30 – Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke dla uczniów z ZSP w Sarnowie

Nielegalna reklama na przystanku to nawet 500 zł mandatu

Skup mieszkań, samochodów, informacje o poszukiwaniu pracy czy inne reklamy to tylko niektóre z licznych ogłoszeń, które
zaśmiecają tereny przystanków autobusowych i inne obiekty publiczne. Przypominamy, że umieszczanie ogłoszeń, plakatów,
afiszy, ulotek, napisów lub rysunków w miejscach niedozwolonych, bez odpowiedniej zgody, jest karalne na mocy art. 63a
kodeksu wykroczeń. Przewidzianą karą za taki czyn jest mandat do 500 zł, ale w szczególnych przypadkach, gdy dojdzie do
rozprawy sądowej, kwota ta może sięgnąć nawet 5000 zł.
Pamiętajmy zatem, iż za każdym razem, kiedy chcemy zamieścić nasze ogłoszenie w miejscu, którego zarządcą jest nasza
gmina, musimy zwrócić się o pozwolenie do tutejszego urzędu. Jednocześnie przypominamy, że od lipca tego roku można zamieszczać ogłoszenia o pracy okazjonalnej, sezonowej, lub stałej bezpłatnie na tablicy postawionej przed budynkiem Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach. Inne informacje można wieszać bez opłat na ogólnodostępnych tablicach gminnych usytuowanych w różnych punktach gminy (nie na przystankach!).
Do końca tego roku na zlecenie Gminy Psary zamontowanych będzie 45 nowych wiat przystankowych. Nie dopuśćmy do
tego, aby miejsca te zamieniły się w szpecące naszą gminę tablice ogłoszeniowe.
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Świętowanie otwarcia otoczenia szkoły w Dąbiu

9 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego i zmodernizowanego otoczenia szkoły podstawowej w Dąbiu.

Popis gimnastyczny na przyszkolnym boisku wielofunkcyjnym

W ubiegłym roku szkolnym przestrzeń wokół placówki w Dąbiu przeszła
ogromną metamorfozę. Wybudowany został kompleks rekreacyjno-sportowy, na którym znalazło się boisko
wielofunkcyjne, bieżnia, siłownia zewnętrzna, a także miejsce do odpoczynku i rekreacji wokół szkoły. Odnowione zostało wejście do szkoły od
strony ulicy, ogrodzenie, dwa parkingi
po stronie wschodniej i zachodniej budynku, a także wybudowano drogę, po
której bezpiecznie podjeżdża autobus
szkolny.
Piękne otoczenie szkoły w Dąbiu
można było zobaczyć na uroczystym
otwarciu, podczas którego zaproszeni
goście – m.in. Wójt Gminy Psary, par-

lamentarzyści, przewodniczący Rady
Gminy, reprezentanci kuratorium, rodziców, uczniów i nauczycieli – dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi,

a proboszcz tutejszej parafii dokonał
poświęcenia obiektu. Na spotkaniu
przedstawiciele szkoły podziękowali
również Wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi za podjęcie inicjatywy zagospodarowania tej przestrzeni i osobiste
doglądanie inwestycji przez cały czas
jej realizacji oraz przewodniczącemu
Rady Gminy Psary Jacentemu Kubicy
za decyzje, które pozwoliły na sfinansowanie i zrealizowanie zaplanowanych zadań.
Uczniowie szkoły zaprezentowali
program artystyczny, popisy taneczne i gimnastyczne, a później zaprosili
wszystkich na słodki poczęstunek i
pieczonki przygotowane przez rodziców. Miłym zakończeniem dnia były
rozgrywki sportowe oraz wspólnie rozegrany mecz uczniów i rodziców.
SP Dąbie

Ceremonia wspólnego przecięcia wstęgi na placu szkoły w Dąbiu

Nasi sołtysi finalistami Turnieju Sołtysów Powiatu Będzińskiego
Dwóch sołtysów z gminy Psary: Włodzimierz Lis ze Strzyżowic oraz
Wojciech Kamecki z Preczowa zajęli kolejno 1. i 2. miejsce na Turnieju Sołtysów Powiatu Będzińskiego, który odbył się 11 września w Bobrownikach.

Tegorocznym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sołtysów
Powiatu Będzińskiego, a honorowy
patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz
Ziemba. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 16 sołtysów z reprezentujących 4 gminy: Bobrowniki, Psary, Mierzęcice i Siewierz. Zawodnicy
startowali aż w 5 konkurencjach: rzut
oponą na odległość, dmuchanie balonów na czas, bieg z kapustą na łopacie,
rzucanie ziemniakiem do worka i szukanie pieniędzy w wiadrze z pszenicą.
Po części sportowej w remizie OSP zawodnicy przeszli do intelektualnych
zmagań w teście wiedzy BHP na wsi.
W ostatecznym rozrachunku złoty

medal zdobyli: w kategorii kobiet –
Zofia Machura z Leśniaków, a w kategorii mężczyzn – Włodzimierz Lis ze
Strzyżowic. Drugie miejsca przypadły

odpowiednio: Ewelinie Gajdzik z Siemoni i Wojciechowi Kameckiemu z
Preczowa. Na trzecich lokatach uplasowali się natomiast: Teresa Wieczorek
z Podwarpia i Henryk Gajdziszewski z
Najdziszowa.
GOK

Laureaci tegorocznego Turnieju Sołtysów. Foto: Gmina Bobrowniki.
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Stadion Klubu Sportowego Preczów uroczyście otwarty

18 września podczas meczu KS Preczów z MKS Tęcza Błędów odbyło się uroczyste otwarcie stadionu
piłkarskiego w Preczowie, który przez kilka lat był wyłączony z użytkowania.

Stadion KS Preczów od 2013 r. przechodził etapowo gruntowny remont. W
ciągu 3 lat dokończono budowę szatni
sportowej, powstały trybuny, ogrodzenie
z piłkochwytami, wykonano nową murawę ze zdalnym systemem nawadniania, a
także zamontowano elektroniczną tablicę wyników.
Podczas meczu, na którym odbyło się
oficjalne otwarcie obiektu, kibice mogli
obejrzeć prezentację sprzętu sportowego oraz umiejętności młodych zawodników z Gminnej Akademii Piłki Nożnej.
Następnie, w przerwie meczu, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń przywitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli
się między innymi: Posłowie na Sejm RP
– Barbara Chrobak i Waldemar Andzel,
Dyrektor Biura Wicemarszałek Sejmu RP

Uroczyste otwarcie stadionu z udziałem zaproszonym gości

Barbary Dolniak – Bożena Łapaj, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej
Marcin Bazylak, Zastępca Wójta Gminy
Psary Marta Szymiec, Sekretarz Gminy
Psary Mirella Barańska-Sorn, kierownic-

Stadion w Preczowie po ostatnich pracach budowlanych

two Urzędu Gminy w Psarach, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica
wraz z radnymi, Prezes Podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej Józef
Grząba wraz z Wiceprezesami – Wiesławem Milewskim i Janem Pawłowskim,
sołtys Preczowa Wojciech Kamecki, Prezes KS Preczów Jacek Bobrowicz, przedsiębiorcy wspierający klub finansowo
oraz mieszkańcy sołectwa. Podczas uroczystości wójt Tomasz Sadłoń przekazał
klubowi traktorek-kosiarkę, który pozwoli
utrzymać murawę w idealnym stanie. Do
dalszej walki o punkty zawodników zagrzał występ cheerleaderek z gimnazjum
w Psarach. Tak zdopingowani zawodnicy
KS Preczów rozgromili tego dnia zespół z
Dąbrowy Górniczej wynikiem 5:1.
Red.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury serdecznie zapraszają na:

Inaugurację roku kulturalnego 2016/2017
16 października o godz.18:00 w sali widowiskowej GOK w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2.
W programie: uroczyste otwarcie gali oraz spektakl teatralny „Zapiski amoralnego moralisty”
na motywach powieści „Festysze Izydora Bluma”. Wstęp wolny.

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GOK
serdecznie zapraszają na

„Cygańską

Jesień”

21 października o godz. 17:00
w sali bankietowej
OSP Brzękowice - Goląsza
W programie: występy gminnych zespołów
śpiewaczych oraz wspólne biesiadowanie.

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GOK
serdecznie zapraszają na spektakl dla dzieci pt.:

„Koziołek Matołek
i jego przygody”
21 października 2016 r
o godz. 17:00
w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury
w Gródkowie,
ul.Zwycięstwa 2. WSTĘP

WOLNY

stowarzyszenie kultury fizycznej
S P O R T O WA G M I N A P S A R Y

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

ogłaszają:

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
do AKADEMII
PIŁKI NOŻNEJ W PSARACH
Wspólna pasja magnesem przyjaźni...

PSARY
Orlik przy Gimnazjum w Psarach
ul. Szkolna 32
Zapraszamy dzieci z roczników:
2004 i młodsze (od 3 roku życia)
Przyjdź, zobacz, zdecyduj!
Szczegółowe informacje
pod numerem:
tel. 535-323-361
www.orlik.psary.pl

zaproszenie na wyjątkowy koncert marka grunwalda
Wójt Tomasz Sadłoń oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Sarnik serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Psary

na koncert autorski Marka Grunwalda pt: „Łaska, czyli wyjść z królestwa nocy”
który odbędzie się w sali bankietowej w Psarach, ul. Szkolna 45

28 października 2016 roku o godzinie 17:00

Marek Grunwald gra i śpiewa, napisane przez siebie piosenki – świadectwa, które są przekazem nadziei, własnych przeżyć i doświadczeń na drodze ku trzeźwości. Teksty piosenek, niby proste, ale trafiające w samo sedno,
bo przecież każdy krok (nawet najmniejszy) przybliża nas do wymarzonego celu.
Po zakończeniu koncertu zapraszamy na poczęstunek. WSTĘP WOLNY
Organizatorzy: Urząd Gminy Psary, OPS w Psarach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Psarach oraz GBP.

