
Podczas dotychczasowych robót 
w północnej części działki wybeto-
nowano płytę o wymiarach 32x16 m 
o jednokierunkowym spadku, zatartą 
na gładko, z nawierzchnią utwardzo-
ną korundem. Na płycie tej zamon-
towanych zostanie sześć urządzeń 
skateparku wykonanych ze sklejki la-
minowanej wodoodpornej i drewna 
impregnowanego odpowiedniej wy-
trzymałości.

Obecnie budowane jest miejsce 
pod scenę mobilną o wymiarach  
9x7 m, które docelowo będzie utwar-
dzone kostką brukową. Powsta-
je także plac zabaw o wymiarach  
16,2x15,7 m. Będzie on pokryty bez-
pieczną nawierzchnią z elastycznych 
płyt poliuretanowo-gumowych. Oba 
te miejsca zostały już wyznaczone w 
terenie i wykorytowane oraz mają uło-
żone warstwy podbudów.

Jednocześnie zdemontowane zo-
stało częściowo stare ogrodzenie i wy-
konywana jest instalacja elektryczna 
oświetlenia zewnętrznego terenu.

Przestrzeń wokół remizy OSP w 

Psarach zostanie zagospodarowana 
tak, by mogli z niej korzystać zarów-
no dorośli, młodzież, jak i najmłodsi. 
Powstanie tu plac zabaw, skatepark 
oraz siłownia zewnętrzna dla doro-
słych. Wykonany zostanie parking dla 
14 samochodów i nowa brukowana 
nawierzchnia pod scenę mobilną na 
imprezy okolicznościowe. Zabudowa-
ne zostaną ciągi piesze i pieszo-jezd-

ne, drogi wjazdowe wraz z parkingami 
oraz skorygowany zostanie wjazd dla 
wozów strażackich. Teren zyska nowe 
oświetlenie oraz monitoring, a także 
nowe ogrodzenie wraz z furtką wej-
ściową i dwoma bramami wjazdowy-
mi. Powstanie również chodnik przy 
zatoce autobusowej na ul. Szkolnej. 
Zgodnie z umową prace potrwają do 
30 października br. Red.
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W PSARACH POWSTAJE SKATEPARK

Specjalna płyta utwardzona korundem, na której zamontowane 
będą urządzenia skateparku

Od kilku tygodni trwają prace budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, gdzie powstanie m.in. skatepark, plac zabaw i parking. Koszt tej 
inwestycji wynosi blisko 1,1 mln zł.

s. 3 INWESTYCJE
Stadion w Strzyżowicach gotowy!

s. 24  KULTURA
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Psarach
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Główny zakres planowanych prac 
obejmie rozebranie i demontaż starych 
urządzeń i instalacji, okien, drzwi, pokry-
cia dachu oraz podwieszanych sufitów. 
Stare ściany działowe zostaną przebudo-
wane zgodnie z nowym układem funk-
cjonalnym budynku.

Przebudowane zostaną wewnętrzne 
instalacje: wodno-kanalizacyjna, sani-
tarna i CO, elektryczna i oświetleniowa. 
Przewidziany jest także montaż instalacji 
wentylacji mechanicznej sali i kuchni z kli-
matyzacją. Planowane jest również zasto-
sowanie odnawialnych źródeł energii w 
budynku. Do ogrzewania wykorzystywa-
na będzie między innymi pompa ciepła.

Budynek po remoncie będzie posia-
dał nowe okna, drzwi i posadzki. Nowe 

rynny zastąpią stare, a istniejące kominy 
zostaną naprawione i udrożnione. Obiekt 
zostanie ocieplony wełną mineralną i sty-
ropianem, a sala bankietowa zyska całko-
wicie nowe oblicze.

Wykonawca zadania został wyłoniony 
w drodze przetargu. Spośród 6 otrzyma-
nych ofert najkorzystniejszą przedstawiło 

BIURO SERWIS Izabela Jędrzejewska z Ka-
towic. Koszt planowanej termomoderni-
zacji i przebudowy wynosi 2 249 332,08 
zł. Gmina złożyła wniosek o unijne dofi-
nansowanie tej inwestycji w wyokości 517 
236,39 zł. Termin zakończenia inwestycji 
zgodnie z umową to koniec lipca 2018 r. 
Red.

Wizualizacja remizy OSP w Górze Siewierskiej po modernizacji

29 czerwca podpisano umowę na 
termomodernizację i przebudowę 
budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Górze Siewierskiej. To duża 
inwestycja, której realizacja potrwa 
do połowy 2018 r., a wartość wynosi 
ponad 2,2 mln zł.

Każda alejka na strzyżowickim 
cmentarzu zostanie pokryta drobno-
wymiarową kostką betonową. Teren 
za kaplicą wyłożony będzie kostką be-
tonowo-ażurową, a obszar znajdujący 
się przy krzyżu wykonany zostanie z 
granitowych płyt chodnikowych. 

Wykonawcą inwestycji wartej 
139 392,86 zł jest firma ZRB Tyskie Dro-
gi, a termin zakończenia prac przewi-
dziany jest na 9 sierpnia.

Wkrótce ruszy także remont kaplicy 
znajdującej się na terenie cmentarza, 
który przeprowadzi Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Psarach. W ramach tej czę-

ści prac wyremontowany będzie dach, 
powstaną nowe schody zewnętrzne, 
wymieniona zostanie stolarka okienna i 
drzwiowa. Zwieńczeniem prac będzie 
położenie na kaplicy nowej elewacji. 

Budowlańcy w ramach tego zadania 
rozbiorą dodatkowo zniszczony budy-
nek gospodarczy, a stary śmietnik za-
stąpią nowym. Red.

W czerwcu rozpoczęto prace re-
montowe na cmentarzu komunal-
nym w Strzyżowicach. Inwestycja 
obejmuje brukowanie alejek, a tak-
że terenu przed i za kaplicą oraz ob-
szaru znajdującego się przy krzyżu.

RUSZYŁA BUDOWA ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STRZYŻOWICACH

Na cmentarzu w Strzyżowicach ogółem wybrukowane zostanie 891 m² alejek

GENERALNY REMONT BUDYNKU OSP W GÓRZE SIEWIERSKIEJ
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RUSZYŁA BUDOWA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH
Po wielu latach starań modernizacja całego kompleksu remizy OSP w Strzyżowicach wraz z budową nowocze-

snej sali koncertowo - szkoleniowej staje się faktem. Wartość inwestycji wynosi ponad 6 mln zł, z czego gmina 
Psary uzyskała wstępną gwarancję na dotacje unijne w wysokości blisko 1,5 mln zł.

5 czerwca podpisano umowę na wy-
konanie inwestycji pn. „Termomoderni-
zacja, remont oraz przebudowa budynku 
w Strzyżowicach na Centrum Usług Spo-
łecznych wraz z zagospodarowaniem i 
dostosowaniem istniejącego otoczenia do 
nowej funkcji”. Wykonawcą zadania zosta-
ła, wyłoniona w drodze konkurencyjnego 
przetargu, firma Efekt Sp. z o.o. z Siemiano-
wic Śląskich.

Planowana inwestycja przewiduje m.in. 
rewitalizację części budynku remizy OSP w 
Strzyżowicach, znajdującego się obecnie 
w stanie surowym wraz z utworzeniem 
Centrum Usług Społecznych w postaci 
gminnego centrum kulturalno - szkolenio-
wego.

Projekt przedsięwzięcia zakłada całko-
witą przebudowę wnętrza. Wydzielone 
zostaną dwie główne sale – audytoryjna 

dla ponad 200 widzów i konferencyjno-ca-
teringowa.

W sali audytoryjnej zaprojektowano po-
chyłą widownię o układzie amfiteatralnym 
dla 201 osób. Fotele teatralne wyposażone 
zostaną w mechanizm składania siedzisk. 
Sufit oraz ściany pokryte zostaną akustycz-
nymi płytami, dzięki którym dźwięk rozkła-
da się równomiernie, a hałas dobiegający 
z zewnątrz zostaje wyciszony. Powoduje to 
poczucie komfortu – w sali przebywa się 
z przyjemnością, szybciej się odpoczywa 
i wydajniej pracuje. Na wprost widowni 
umiejscowiona będzie podniesiona scena 
i małe zaplecze dla obsługi imprez. Sala 
zyska profesjonalny sprzęt nagłaśniający, 
specjalistyczne oświetlenie, w tym 16 re-
flektorów scenicznych, rzutnik, zwijany 
ekran i kotarę sceniczną. Za widownią, na 
poziomie antresoli, wydzielone zostaną 

pomieszczenia reżyserki, techniczne i mała 
salka narad.

Sala wielofunkcyjna przeznaczona bę-
dzie do przeprowadzania szkoleń, kursów 
oraz innych form związanych z podnosze-
niem kwalifikacji, organizowania imprez 
okolicznościowych i muzycznych, wystę-
pów kabaretów, małych spektakli teatral-
nych oraz pokazów filmowych.

Druga, mniejsza sala konferencyjno-
-cateringowa, na której odbywać się będą 
mniej liczne szkolenia i konferencje, przy-
lega bezpośrednio do istniejącej kuchni, 
dzięki czemu odbywające się na niej spo-
tkania będzie można połączyć z serwowa-
niem poczęstunków. Obok mniejszej sali 
znajdować się będzie usytuowana pod 
widownią szatnia.

Wyremontowana zostanie również 

W lipcu zakończyła się budowa stadionu sportowego LKS Jedność Strzyżowice, która nadała temu obiektowi 
zupełnie nowy wygląd. Inwestycja warta była blisko 1 mln 188 tys. zł.

STADION W STRZYŻOWICACH GOTOWY!

Modernizację przeszedł budynek 
główny. Zainstalowano w nim elektrycz-
ną instalację grzewczą, uzupełniono 
aneks kuchenny, do którego dokupiono 
nowy sprzęt, a także wyremontowano 
szatnię gości. Budynek wyposażono w 
meble, w tym biurka, krzesła, stoły, szafki 
oraz stół konferencyjny. Nowy sprzęt zo-
stał zainstalowany także w pomieszcze-
niu WC dla niepełnosprawnych. Remont 
przeszedł budynek gospodarczy, znajdu-
jący się obok szatni, w którym wymienio-
no stare drzwi na nowe – stalowe.

Podczas przebudowy zagospodaro-
wano ponadto przestrzeń wokół budyn-
ku klubu. Powstała kanalizacja deszczowa 
z dwoma zbiornikami bezodpływowymi 
na wodę deszczową o pojemności 10 m³. 
Różnice poziomów zabezpieczono mura-

mi oporowymi, na których zamontowa-
no balustrady. Posadzono nowe drzewa, 
a rekultywowane skarpy obsiano trawą. 
Wykonano nowe ogrodzenie z paneli 
systemowych. Ogrodzenie ma 2 bramy i 
3 furtki. Wybudowano także drogi dojaz-
dowe, chodniki oraz 14 miejsc postojo-
wych o nawierzchni z kostki betonowej, 

w tym jedno dla osób nie-
pełnosprawnych. Przejścia 
również zabezpieczono ba-
lustradami. Przy budynku 
szatni wybudowano taras, 
na którym postawione są 
stoły wraz z ławami.

Stadion ma obecnie try-
buny żelbetowe z 96 miej-
scami siedzącymi z zadasze-
niem w konstrukcji stalowej 

pokryte poliwęglanem komorowym oraz 
nowe oświetlenie. Zamontowano 4 dzie-
sięciometrowe maszty, a na każdym z 
nich 3 duże reflektory świetlne. Takie roz-
wiązanie pozwoli zawodnikom wydłużyć 
czas treningu. Teraz będą oni mogli ćwi-
czyć także po zmierzchu. Obiekt wypo-
sażono w system sygnalizacji włamania 
oraz monitoring, w skład którego wcho-
dzi 13 kamer stacjonarnych i obrotowych 
oraz 3 głośniki tubowe.

Zawodnicy zyskali także nowy sprzęt 
i urządzenia sportowe. Na budynku szat-
ni zamontowano elektroniczną tablicę 
informacyjną, a na boisku na stałe dwie 
nowe bramki do piłki nożnej. Ponadto 
zakupiono urządzenie do malowania linii, 
wózek do piłek oraz urządzenie do czysz-
czenia butów. Red.

Droga dojazdowa do budynku szatni na stadionie 
LKS Jedność Strzyżowice

c.d. na str. 4

Nowe trybuny na stadionie LKS Jedność Strzyżowice
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część już istniejąca, wykorzystywana przez 
filię biblioteki, ośrodek zdrowia, pocztę, 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Śpiewa-
czy Strzyżowiczanie. Wykonana zostanie 
instalacja sanitarna, elektryczna oraz wod-
no-kanalizacyjna. Każda mieszcząca się w 
budynku instytucja będzie miała osobną 
instalację CO z dedykowanym nowocze-
snym kotłem.

Powstanie również zaplecze socjalne, 
szatnie, sanitariaty i łazienki dla OSP. W 
pierwszej kolejności przebudowane zo-
staną garaże strażackie, by przyjąć nowy 
wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Strzy-
żowice, który trafi do jednostki już jesienią. 
Wykonane zostaną podłogi i posadzki, 
balustrady ze stali nierdzewnej oraz wen-
tylacja mechaniczna garaży. Obniżone 
zostaną ponadto wjazdy do garaży, a 
drzwi wewnętrzne będą wymienione. Na 
piętrze nad garażami OSP remont przejdą 
pomieszczenia wykorzystywane m.in. do 
prób zespołu śpiewaczego. W tej części 
budynku zaplanowana jest przebudowa 
sanitariatów i kuchni. Zostaną wymienione 
okładziny podłóg oraz drzwi.

Przewidziana jest termoizolacja całego 
budynku. Zgodnie z projektem docieplo-
ny zostanie dach, fundamenty oraz ściany 
15 cm warstwą styropianu. Całość zyska 
nową elewację w różnych odcieniach sza-
rości z pomarańczowo-czerwonymi ele-
mentami.

Modernizacja budynku przewidu-
je wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii, by zmniejszyć niską emisję. Na 
dachu budynku przewiduje się montaż 
instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 
10 kW. Dzięki panelom fotowoltaicznym 
zostanie wyprodukowana energia elek-
tryczna, która wykorzystana będzie m.in. 
do oświetlenia budynku. Źródłem ciepła 
będzie pompa ciepła o mocy 22 kW, która 
jest doskonałym rozwiązaniem grzewczo-
-chłodzącym, przeznaczonym dla tego 
typu budynku.

Przedsięwzięcie, które zostanie przepro-
wadzone w Strzyżowicach przewiduje wy-
konanie dróg, chodników oraz 20 nowych 
miejsc postojowych, w tym 2 dla osób nie-
pełnosprawnych, z kostki brukowej. Teren 
zyska również oświetlenie zewnętrzne.

W wyremontowanym oraz zmoderni-
zowanym budynku gmina planuje świad-
czyć usługi dla mieszkańców, m.in. w po-
staci szkoleń, wykładów, seminariów, zajęć 
grupowych, koncertów, pikników oraz 

festynów integracyjnych. Nowy budynek 
będzie pełnił jednocześnie funkcję edu-
kacyjną, społeczną i kulturową. Będzie to 
wreszcie pierwsza w gminie nowocześnie 
wyposażona sala audytoryjna z pochyłą 
widownią, która z pewnością będzie w 
pełni wykorzystywana.

Prace przy budowie Centrum Usług 
Społecznych rozpoczęły się już w lip-
cu. Zgodnie z umową zadanie zosta-
nie zrealizowane do końca październi-
ka 2018 r., a jego łączny koszt wyniesie 
6 011 399,95 zł. Gmina Psary zdobyła unijne 
dofinansowanie na to przedsięwzięcie w 
kwocie 738 147,48 zł. Ponadto psarski sa-
morząd ubiega się dodatkowo o dofinan-
sowanie termomodernizacji budynku OSP 
w Strzyżowicach w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. W maju Urząd Gminy w Psarach 
złożył wniosek, w którym aplikuje o 699 
468,62 zł dotacji. Red.

c.d. ze str. 3

Nowy pojazd posiada specjali-
styczną zabudowę dostosowaną do 
potrzeb strażaków. Samochód wy-
posażony będzie w obrotowy maszt 
oświetleniowy z reflektorami LED oraz 
wysokociśnieniową linię szybkiego 
natarcia. Wewnątrz zamontowane 
zostaną między innymi wytrzymałe 
aluminiowe półki przeznaczone na 
sprzęt pożarniczy.

Jednostka otrzymała dofinanso-
wania na zakup wozu pochodzące 
ze środków Marszałka Wojewódz-

twa Śląskiego oraz z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej o łącznej wysokości 
300 000 zł. Otrzymała także zapewnie-
nie wsparcia finansowego w kwocie 
100 000 zł ze środków dotacji celowej 
budżetu państwa przeznaczonej dla 
jednostek OSP w krajowym systemie 
ratowniczo - gaśniczym. Pozostałe 
środki pochodzą z budżetu gminy 
Psary.

Dodatkowo Urząd Gminy Psary zło-
żył również wniosek na pozyskanie 

dotacji na zakup pojazdu z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w wyso-
kości 438 000 zł.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze 
przetargu, została firma Stolarczyk Mi-
rosław Technologia Pożarnicza z Kielc. 
W tym roku psarski samorząd planuje 
także zakup lekkiego wozu strażackie-
go dla OSP w Preczowie. Red.

Wkrótce zakupiony zostanie duży, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Strzyżowicach o wartości 845 871 zł.

OSP W STRZYŻOWICACH OTRZYMA NOWY WÓZ RATOWNICZO-GAŚNICZY

Wizualizacja Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach
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Obecnie instalowane są urządzenia w 
ważnych dla mieszkańców naszej gminy 
miejscach użyteczności publicznej, ta-
kich jak: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Dąbiu, Ośrodek Kultury i OSP w Dąbiu, 
stadion „Orła Dąbie”, Ośrodek Kultury w 
Brzękowicach Górnych, plac zabaw w 
Goląszy Górnej, Ośrodek Kultury w Górze 
Siewierskiej, stadion Klubu Sportowego 
„Znicz” w Górze Siewierskiej, budynek 
po byłej szkole podstawowej w Górze 
Siewierskiej, Gminny Ośrodek Kultury w 
Gródkowie, była szkoła w Malinowicach, 
stacja uzdatniania wody w Malinowi-
cach, stadion piłkarski KS „Błyskawica” 
w Preczowie, Urząd Gminy w Psarach, 
budynek Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, 
teren wokół Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Psarach oraz cmentarz komunalny w 
Strzyżowicach. Montaż sprzętu monito-
ringowego wykonuje Agencja Detekty-
wistyczna RENOMA, a koszt prac wynosi 
60 150 zł.

W gminie Psary prowadzony jest ca-
łodobowy nadzór wizyjny przez agen-
cję ochrony LUNA, która posiada grupy 
interwencyjne, gotowe do podjęcia na-
tychmiastowych działań. W razie potrze-
by operator systemu może powiadomić 
policję lub wysłać patrol na miejsce zda-
rzenia w celu przeprowadzenia czynno-
ści porządkowych. Obraz z kamer trans-
mitowany jest na żywo za pomocą łączy 
internetowych, dodatkowo jest również 
zapisywany w pamięci dysku twardego, 
co umożliwia odtworzenie wcześniejsze-
go zdarzenia.

Nowoczesny system monitoringu wi-
zyjnego w gminie Psary składa się ze sta-
tycznych i obrotowych kamer IP, systemu 
sygnalizacji i włamania, czyli alarmu oraz 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
który potocznie nazywany jest radiowę-
złem. W przypadku nieodpowiednich 
zachowań system radiowęzła umożliwia 
osobie mającej podgląd z kamer, wysto-
sować odpowiednie komunikaty upomi-

nające.
Budowa nowoczesnego systemu 

monitoringu w gminie Psary ruszyła w 
listopadzie 2012 r. Od tej pory systema-
tycznie dokupowany jest sprzęt monito-
rujący i powiększana jest liczba chronio-
nych obiektów. Obecnie już 56 miejsc na 
terenie naszej gminy posiada system nad-
zorujący. Montaż dodatkowych urządzeń 
poprawia bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz cennego mienia publicznego. Red.

W grudniu ubiegłego roku psarski samorząd zakupił nowe kamery, system sygnalizacji włamania i  napadu oraz dźwię-
kowy system ostrzegania o wartości 130 590,30 zł. Wiosną ruszył montaż tych urządzeń na obiektach gminnych.

TRWA ROZBUDOWA NOWOCZESNEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Pozostałe prace remontowe dwóch 
garaży zakończono w grudniu ubie-
głego roku. Remont polegał na wy-
mianie posadzek lastrykowych na be-
tonowe, położeniu tynków i płytek na 
ścianach oraz wykonaniu nowej insta-
lacji elektrycznej. Zamontowano dwie 
podnoszone automatycznie bramy 
garażowe, obniżono teren przed gara-
żami i wykonano nową nawierzchnię 
asfaltową.

Wykonawcą inwestycji było Hutni-
cze Przedsiębiorstwo Remontowe Dą-
browa Górnicza Sp. z o.o., a jej koszt 
wyniósł 98 595,70 zł. Red.

W maju w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu betonowe posadzki pokryte zostały warstwą z ży-
wic epoksydowych, którą charakteryzuje wysoka wytrzymałość i odporność na środki chemiczne. Ze względu na 
technologię wykonanie wylewek było możliwe dopiero o tej porze roku, z uwagi na odpowiednią temperaturę i 
wilgotność.

NOWE POSADZKI W OSP DĄBIE WIEŃCZĄ REMONT GARAŻY

Wyremontowany garaż w OSP Dąbie z nową posadzką

W gminie Psary zainstalowano 
nowoczesny monitoring

Gmina Psary od wielu lat systematycznie działa na rzecz poprawy stanu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na swoim 
terenie. W tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił opracowanie licznych projektów budowlanych nowej sieci.

POWSTAJE DOKUMENTACJA NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZGK zlecił wykonanie pięciu dokumen-
tacji technicznych niezbędnych do prze-
budowy lub budowy sieci wodociągowej. 
Jedno opracowanie dotyczy wymiany sta-
rego wodociągu od zbiornika wyrównaw-
czego w Górze Siewierskiej poprzez Brzę-

kowice Górne, Goląszę Górną do Dąbia 
Górnego. W Preczowie na ul. Dębowej od 
ul. Szkolnej do granicy gminy Psary także 
powstaje projekt budowlany wymiany sta-
rego wodociągu stalowego.

Kolejny projekt techniczny doty-

czy fragmentu ul. Wspólnej, ul. Pokoju 
i ul. Górnej w Gródkowie. Obejmuje on 
wymianę starej stalowej sieci wodociągo-
wej od Przedsiębiorstwa Przetwórstwa 
Drzewnego „Gródków” do hydroforni na 

c.d. na str. 6
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skrzyżowaniu ulic Grodzieckiej i Górnej. 
ZGK rozpatruje również możliwość budo-
wy zbiornika retencyjnego w okolicach 
ul. Wspólnej, jak również wymianę zesta-
wów hydroforowych we wspomnianej 
hydroforni. Wszystkie te działania mają na 
celu poprawę jakości wody oraz ciśnienia 
w rejonie wymienionych ulic.

Ul. Bukowa w Malinowicach od końca 
ul. Belnej aż do „Domowego Przedszkola” 
to następne miejsce, gdzie projektowany 
jest nowy wodociąg. Jego budowa otwo-
rzy tereny pod zabudowę mieszkaniową. 
Prace budowlane na pierwszym odcinku 
od strony Domowego Przedszkola roz-
poczną się jeszcze w wakacje. Poza ul. Bu-
kową w Malinowicach projektowany jest 
nowy wodociąg drugiej linii zabudowy od 
ul. Słonecznej. Zasili on tereny tzw. Osiedla 
Malinowice II. W tym roku ZGK w Psarach 
przebudował już rowy melioracyjne na 
tym terenie, wkrótce powstanie utwardzo-
na kruszywem droga, a następnie zbudo-
wany zostanie wodociąg umożliwiający 
dostarczanie wody do działek budowla-

nych przeznaczonych na sprzedaż.
Są już zaawansowane prace projek-

towe przy przebudowie istniejącej sieci 
magistralnej DN 100 mm z rur azbestowo-
-cementowych na ul. Wolności w Psarach 
oraz na ul. Strzyżowickiej w Będzinie od 
ul. Wspólnej do Kolejowej w Psarach. 
Orientacyjna długość odcinka do przebu-
dowy to 900 mb, a orientacyjna ilość przy-
łączy do zaprojektowania to 30 szt.  

Przebudowana zostanie istniejąca sieć 
magistralna DN 100 mm wykonana z rur 
stalowych w ul. Kolejowej w Psarach od 
ul. Wspólnej w Gródkowie do ul. Irysów 
w Psarach. Długość projektowanego od-
cinka do przebudowy to ok. 1250 mb, a 
ilość przyłączy do zaprojektowania wyno-
si ok. 69 szt. Przebudowana będzie także 
istniejąca sieć magistralna DN 100 mm i 
DN 80 mm wykonana z rur stalowych na 
ul. Kolejowej w Gródkowie od studni wo-
domierzowej w ul. Łącznej do ul. Leśnej w 
Psarach. Orientacyjna długość projekto-
wanego odcinka to 1200 mb, a ilość przyłą-
czy do zaprojektowania to ok. 65 szt. Prze-
budowa sieci magistralnej DN 100 mm z 

rur stalowych na ul. Szosowej od ul. Belnej 
do ul. Podwale w Strzyżowicach to kolejne 
obecnie wykonywane opracowanie tech-
niczne. Długość odcinka do przebudowy 
to ok. 600 mb, a ilość przyłączy do zapro-
jektowania ok. 30 szt.

Przebudowana będzie ponadto sieć 
magistralna DN 100 mm z rur azbesto-
wo-cementowych na ul. Zwycięstwa w 
Gródkowie od ul. Kolejowej do ul. Wspól-
nej oraz sieć DN 100 mm z rur stalowych 
na ul. Zwycięstwa w Psarach. Orientacyj-
na długość odcinka do zaprojektowania 
to 1400 mb, a ilość przyłączy do zapro-
jektowania to ok. 90 szt. Kolejna przebu-
dowa dotyczy sieci magistralnej DN 100 
mm z rur stalowych na Brzękowicach 
Wale (długość odcinka do przebudowy 
to ok. 1300 mb) oraz sieci magistralnej 
DN 100 mm z rur stalowych na ul. Kościel-
nej w Dąbiu (długość odcinka do przebu-
dowy to ok. 1700 mb).

Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Psarach rozpoczął również montaż sys-
temu odczytu radiowego wodomierzy 
w ul. Szkolnej, Wiejskiej, Łącznej i Bocznej 
w Psarach. Usprawni to odczyt, gdyż bę-
dzie go można robić nawet z jadącego sa-
mochodu. Wodomierz radiowy informuje 
ponadto o przepływach wstecznych, zala-
niu studzienki i wycieku u odbiorcy. W tym 
roku ZGK zaplanował na ten cel blisko 100 
tys. zł.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe mieszkańców, Zakład 
Gospodarki Komunalnej prowadzi suk-
cesywny przegląd wszystkich hydrantów 
znajdujących się na terenie gminy Psary. 
Hydranty sprawne są malowane, a uszko-
dzone wymieniane na nowe. Red.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA MURAWACH PIŁKARSKICH W PSARACH I DĄBIU
Na stadionach LKS Iskra Psary i Orzeł Dąbie trwają prace pielęgnacyjne, których głównym celem jest odpowied-

nie utrzymanie muraw oraz ich odbudowa.
Prace na obiekcie w Dąbiu polegają na 

systematycznym koszeniu i mulczowaniu, 
podlewaniu, wertykulacji, wyrównywaniu 
nawierzchni, wysiewie nasion i wałowaniu. 
Murawa jest również nawożona nawozami 
mineralnymi, a chwasty są usuwane spe-
cjalistycznymi preparatami. Łączny koszt 
pielęgnacji wynosi 24 760 zł.

Na stadionie w Psarach prace pielęgna-
cyjne obejmują systematyczne koszenie, 
podlewanie i nawożenie nawozami mine-
ralnymi murawy. Prowadzony jest również 
wysiew nasion i wertykulacja, a pojawia-
jące się ubytki są uzupełniane mieszanką 

Prace nad modernizacją murawy na stadionie LKS Iskra Psaryc.d. na str. 7

ZGK podczas prac przy wymianie wodociągu

c.d. ze str. 5
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MODERNIZACJA WYSP KANALIZUJĄCYCH RUCH PRZY DK86
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad przeprowadziła pra-
ce związane z poprawą odwodnienia i 
wymianą nawierzchni wysp kanalizu-
jących ruch na skrzyżowaniu DK86 z 
ul. Wiejską w Sarnowie.

Modernizacja obejmowała zabudo-
wę z kostki brukowej na wyspach o po-
wierzchni 186 m², cząstkowy remont na-
wierzchni bitumicznej o powierzchni 18 
m² oraz ułożeniu ścieku przykrawędzio-
wego o powierzchni 13,5 m. Prace rozpo-
częły się 19 maja, a zakończyły 3 czerwca. 
Koszt inwestycji wyniósł 17 950 zł. Red. Zmodernizowana wyspa kanalizująca ruch przy DK 86 w Sarnowie

ziemi i piachu. Koszt prac wynosi 14 500 zł.
Warto także zaznaczyć, że na stadio-

nie LKS Iskra Psary zostanie zamontowa-
ny automatyczny system nawadniania 
wyposażony w 24 zraszacze. Na płycie 
boiska umieszczonych zostanie 8 peł-
noobrotowych zraszaczy, a poza liniami 
bocznymi i końcowymi 16 sektorowych. 
- stadion w Psarach – mówi Łukasz Siw-
czyk, dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Psarach– to obiekt, na 
którym odbywają się treningi i mecze 

Akademii Piłki Nożnej i Iskry Psary oraz 
większość imprez o charakterze kultural-
no-sportowym organizowanych przez 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
w Psarach, a co za tym idzie murawa jest 
najbardziej narażona na skutki takich 
wydarzeń. Dlatego dbanie o jej stan jest 
tak istotne. Automatyczne nawadnianie 
pozwoli na intensywne podlewanie jej 
w porze nocnej bez udziału gospodarza 
obiektu. Podlewanie murawy nocą daje 
trzy bardzo ważne i wymierne efekty. 
Po pierwsze używamy wody z sieci przy 
najmniejszym jej użyciu przez miesz-

kańców, a co za tym idzie powodujemy 
najmniejsze zakłócenie ciśnienia w sieci. 
Po drugie podlewanie w niskich tempe-
raturach nocnych powoduje najmniejszy 
ubytek wody z tytułu jej parowania, im 
mniejsza temperatura gleby tym woda 
wolniej paruje, a rośliny mają dłuższy czas 
na jej absorpcję. Po trzecie równomierne 
rozmieszczenie zraszaczy daje efekt rów-
nomiernego podlania całości murawy 
boiska.

Inwestycję o wartości 27 960 zł do koń-
ca lipca wykona Szkółka Drzew i Krzewów 
Jacek Wolny z Rogoźnika. Red.

TRWA BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI ENERGETYCZNEJ NA CZERWONYM KAMIENIU
5 maja ruszyła budowa przyłą-

czy elektroenergetycznych do zasi-
lania działek na Osiedlu Czerwony 
Kamień w Górze Siewierskiej. Pra-
ce, na zlecenie Tauron Dystrybucja, 
wykonuje Przedsiębiorstwo Insta-
lacyjno - Montażowe „BEM” Maciej 
Ścibich z Sosnowca. 

Podłączenie do sieci energetycznej 
na Osiedlu Czerwony Kamień pozwoli 
wkrótce na sprzedaż gminnych działek 
znajdujących się w Górze Siewierskiej.

Psarski samorząd zlecił również pra-
ce projektowe, zmierzające do powsta-
nia nowych dróg i sieci wodociągowej 
na Osiedlu Czerwony Kamień. Projekt 

obejmuje prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej, pompowni, 
kanału tłocznego, wodociągu i nowej 
konstrukcji nawierzchni drogowych. 
Dokumentację wykonuje firma Drogo-
wiec z Rudy Śląskiej. Zgodnie z umową 
projekt będzie gotowy do 21 sierpnia, 
a koszt prac wyniesie 57 564 zł. Red.

Nasadzenia przy boisku w Sarnowie

c.d. ze str. 6

NASADZENIA ZIELENI NA PLACU SZKOLNYM W SARNOWIE
Plac przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie zyskał 

nowe, zielone oblicze. Zakończono właśnie prace związane z obsa-
dzeniem tego terenu roślinnością.

Nowa zieleń, wśród której znajdują się różne gatunki i odmiany roślin z 
rodzaju: sosna, świerk i irga, posadzone są wzdłuż budynku szkoły – od bra-
my wjazdowej do sali gimnastycznej. Poza tym obsadzono trzy skarpy: przy 
trybunie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i placu zabaw.

Dodatkowo, wśród nowych nasadzeń założone zostaną podwyższone 
rabaty, które przeznaczone będą dla najmłodszych uczniów tutejszej szko-
ły. Mali odkrywcy będą mogli uprawiać na nich własne rośliny, pielęgnować 
je i obserwować ich rozwój. Będzie to ogródek doświadczalny, w którym 
lekcje przyrody odbywać się będą „na żywo”.

Plac szkolny w Sarnowie, to nie jedyne miejsce, gdzie posadzone są 
nowe rośliny. Na wyspie komunikacyjnej przy przystanku obok remizy w 
Preczowie, do już rosnących kwiatów, dosadzono kolejne. Red.
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KTO DBA O DROGI PUBLICZNE NA TERENIE GMINY PSARY?

Przypominamy, że każda droga pu-
bliczna ma swoją kategorię i zarządcę, 
który powinien o nią dbać. Zarządca 
utrzymuje nawierzchnię, kontroluje jej 
stan, wykonuje roboty interwencyjne i 
zabezpieczające, pielęgnuje przydroż-
ną zieleń. Na terenie gminy Psary mamy 
około pięćdziesięciokilometrowe sieci 
dróg gminnych oraz powiatowych, a tak-
że jedną drogę wojewódzką (nr 913) i jed-
ną drogę krajową (nr 86).

W gminie Psary sieć gminnych dróg 
publicznych liczy 58,059 km (stan na ko-
niec 2016 r.). Zarządca tych dróg, czyli 
gmina, utrzymuje i naprawia je na bie-
żąco przez cały rok. Warto zauważyć, że 
wszystkie pozimowe naprawy gminnych 
dróg zostały praktycznie zakończone 
w maju. Ubytki w jezdni załatano masą 
asfaltową: część remonterem, a część 
mieszanką betonów asfaltowych wytwa-
rzanych w wytwórni mieszanek mineral-
no-asfaltowych.

Gmina co roku przeznacza duże środ-
ki na budowę i przebudowę dróg. W 
ostatnich 7 latach kosztem ponad 14 
mln zł przebudowano 18,6 km dróg, co 
stanowi 32 % całej sieci gminnych dróg 
publicznych. We wspomnianym okresie 
powstały nowe drogi m.in. na ul. Łącznej, 
Bocznej, Kasztanowej i Reymonta w Psa-
rach, Szkolnej i Zielonej w Preczowie, Ko-
ściuszki w Górze Siewierskiej, Granicznej 
w Psarach i Strzyżowicach, Strumycznej 
w Malinowicach. Na 2017 r. zaplanowano 
budowy ul. Wspólnej w Gródkowie i Psa-
rach oraz ul. Podwale w Strzyżowicach.

Należy podkreślić, że gmina Psary 
ponosi odpowiedzialność za gminne 
drogi publiczne, którymi w danych 
sołectwach są: w Górze Siewierskiej 

ul. Kościuszki - odcinek od skrzyżowa-
nia ul. Szopena i ul. Leśnej w kierunku 
Brzękowic Wał, ul. 1 Maja, ul. Ogrodowa, 
ul. Kochanowskiego, ul. Górna (wraz z 
łącznikiem do DP i równoległa do sta-
dionu), ul. Bursztynowa, ul. Miedziana, 
ul. Złota, ul. Kwarcowa, ul. Wapienna,  
ul. Granitowa. W Dąbiu - Dąbie Chro-
bakowe, ul. Kościelna - odc. od skrzy-
żowania lustra do DP Dąbie Górne. W 
Gródkowie ul. Kolejowa, ul. Poprzeczna,  
ul. Południowa, ul. Kwiatowa, ul. Spokojna,  
ul. Wschodnia, ul. Leśna - odc. w lesie (te-
ren LP), ul. Dojazdowa. W Malinowicach 
ul. Strumyczna, ul. Zielona, ul. Krótka, 
ul. Jasna, ul. Ogrodowa, ul. Brzozowa, 
ul. Bory, ul. Bukowa, ul. Belna (hektary), 
ul. Słoneczna. W Psarach ul. Graniczna, 
ul. Kolejowa, ul. Górna, ul. Kamienna,  
ul. Boczna, ul. Łączna, ul. Leśna, ul. Wol-
ności, ul. Wspólna, ul. Kasztanowa,  
ul. Polna, ul. Reymonta, ul. Grabowa, ul. Ma-
linowicka (do ZOZ), ul. Irysów, ul. Łąkowa,  
ul. Akacjowa, ul. Gródkowska. W Sarnowie  
ul. Szkolna, ul. Podgórna (od str. wschod-
niej DK 86), ul. Podgórna (od strony za-
chodniej DK 86), ul. Spacerowa, ul. Ka-
mienna, ul. Jasna, ul. Stara, ul. Browarna, 
ul. Zielona, ul. Krótka, ul. Gruntowa, ul. Po-

przeczna, ul. Wąska, ul. Leśna, ul. Piasko-
wa, ul. Nowa, ul. Źródlana, ul. Środkowa, 
ul. Parkowa, ul. Główna (od skrzyżowania 
z ul. Wiejską do stacji paliw), ul. Graniczna. 
W Strzyżowicach ul. Graniczna, ul. Bocz-
na, ul. Szopena, ul. Ogrodowa, ul. Cicha, 
ul. Podwale I, II, III, ul. Szosowa (równole-
gła do ul. Szosowej DW 913 w kierunku 
ul. Podwale II), ul. Szosowa (na zachód od 
stacji Trafo), ul. Parkowa (na wschód od  
ul. Parkowej – DP). W Preczowie ul. Szkol-
na odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosno-
wej, ul. Sosnowa, ul. Górna, ul. Brzeźna,  
ul. Zielona, ul. Jaworowa, ul. Wiejska (od 
ul. Sosnowej do ul. Górnej), ul. Miodowa, 
ul. Skowronków, ul. Polna (Ratanice). W 
Brzękowicach - Brzękowice Wał i Brzęko-
wice Poddzwonek.

Istotnym problemem w zakresie in-
frastruktury drogowej na terenie naszej 
gminy jest stan dróg powiatowych, któ-
rych sieć ma długość ok. 50 km i których 
w przytłaczającej większości dotyczą 
uwagi i skargi zgłaszane do Urzędu Gmi-
ny w Psarach. Za drogi te, przy których 
zlokalizowana jest większość zabudowy 
mieszkaniowej w gminie Psary, odpowia-
da Powiat Będziński. Stan dróg powia-
towych pozostawia wiele do życzenia, a 
wszelkie uwagi co do ich stanu, należy kie-
rować do Powiatowego Zarządu Dróg w 
Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, przy ul. 
Węgroda 59, telefon: 32 287 75 19, 32 287 
78 72, mail: sekretariatpzd@pzdbedzin.pl

Na terenie gminy Psary drogami 
powiatowymi są: w Górze Siewierskiej 
ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. Szopena - do 
Brzękowic Górnych, w Dąbiu ul. Pocz-
towa, ul. Dolna, ul. Kościelna, ul. Dąbie 
Górne droga do cmentarza, w Gródko-
wie ul. Górna, ul. Grodziecka, ul. Leśna, 
ul. Pokoju, w Malinowicach ul. Szkolna,  

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczących stanu dróg na terenie naszej gminy, informuje-
my, że wszelkie zastrzeżenia napływające do Urzędu Gminy w Psarach, kierujemy do właściwych adresatów skarg, 
czyli instytucji zarządzających tymi drogami.

W 2016 roku samorząd gminy Psary zbudował nową drogę m.in.  
na ul. Strumycznej w Malinowicach

INFORMACJEINFORMACJE

W tym roku samorząd gminny buduje drogę m.in. 
na ul. Wspólnej w Gródkowie i w Psarach c.d. na str. 9
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ZMIANY W TARYFIE OPŁAT ZA WODĘ OD 1 SIERPNIA 2017 R.
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXXI/359/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.  

od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegną opłaty za wodę w gminie Psary. Poniżej przedstawiamy nowy taryfikator opłat.

INFORMACJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę na okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 
dnia 31 lipca 2018 r.

Tabela 2: Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 sierpnia 2017 do dnia 31 lipca 2018r.

Tabela 3: Stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

ul. Wiejska, w Psarach ul. Szkolna, ul. Wiejska,  
ul. Malinowicka, w Sarnowie ul. Główna, 
ul. Wiejska, w Strzyżowicach ul. Parko-
wa, ul. Belna, ul. 1 Maja, w Preczowie ul. 
Wiejska, ul. Sosnowa od Wiejskiej do ul. 
Dębowej, ul. Dębowa, ul. Polna, ul. Szkol-
na odcinek od ul. Sosnowej do zjazdu na 

boisko klubu KS „Błyskawica” Preczów. 
Ponadto drogami powiatowymi jest ciąg: 
Strzyżowice Biska - Brzękowice Dolne - 
Goląsza Dolna - Dąbie oraz ciąg dróg Góra 
Siewierska - Brzękowice Górne - Goląsza 
Górna - Dąbie Górne.

Na terenie gminy Psary jest ponadto 
jedna droga wojewódzka (nr 913) i jedna 
droga krajowa (nr 86). Za drogę woje-

wódzką odpowiada Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach, przy ul. Lechic-
kiej 24, tel.32 781 92 11. Za drogę krajową 
na obszarze gminy Psary odpowiada Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, obwód drogowy w Wojkowicach 
Kościelnych, tel. 32 674 10 50 oraz rejon w 
Zawierciu, tel. 32 672 34 27. Red.

c.d. ze str. 8
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Od 1 lipca 2017 r. metal będzie zbierany razem z odpadami z tworzywa sztucznego w workach koloru żółtego. 
Przypominamy, iż na terenie gminy Psary odpady zielone można oddawać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, zlokalizowanego w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a. Odpady te przyjmowane są w 
limicie 100 kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Do ww. punktu odpady należy dostarczyć własnym transportem.

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na odbiór odpadów zielonych, istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi do-
datkowej. W takim wypadku należy złożyć zamówienie w Urzędzie Gminy w Psarach najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem jej 
realizacji. W momencie składania zamówienia na usługę dodatkową wydawane są brązowe worki, w których należy gromadzić odpady 
zielone przeznaczone do usunięcia. Cena za odbiór przedmiotowych odpadów sprzed posesji oraz ich transport i zagospodarowanie 
w ramach usługi dodatkowej ustalona jest w kwocie 270 zł brutto za tonę. Przykładowo za worek ważący 15 kg opłata zatem wyniesie 
jedynie 4,05 zł. Opłatę za usługę dodatkową należy uiszczać w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej faktury. 

OSZCZĘDZAJMY LATEM WODĘ!
Jak co roku latem zwiększa się pobór wody. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach apeluje do wszystkich mieszkańców 

naszej gminy, by używali jej racjonalnie i z rozwagą, mając na uwadze nie tylko swoje potrzeby, ale również innych.
Wysoka temperatura powoduje, że każdy z nas używa więcej wody - wody, która jest naszym wspólnym i ograniczonym dobrem. Musimy 

z niego korzystać odpowiedzialnie, ponieważ utrzymujący się przez dłuższy czas zwiększony pobór, prowadzi do spadku ciśnienia w sieci, 
co powoduje zmętnienie wody, a w skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do jej braku. Żeby uniknąć takiej sytuacji, apeluję do 
mieszkańców, aby latem - o ile to oczywiście możliwe - od godz. 15.00 do godz. 23.00, korzystali z wody tylko w celach socjalno-bytowych.

Podlewanie i zraszanie trawników, a także klombów, ogrodów, upraw działkowych, rolnych, sadowniczych, folii i szklarni proszę wykony-
wać w godzinach porannych lub o świcie. Pamiętajmy, że podlewanie roślin jest najefektywniejsze w okresie niskiego parowania wody, czyli 
wtedy, kiedy gleba ma niską temperaturę.

Proszę także o przemyślane działanie przy napełnianiu przydomowych basenów, oczek wodnych czy myciu pojazdów. Te czynności także 
proszę wykonywać w innych godzinach niż popołudniowe i wieczorne.

Łukasz Siwczyk
Dyrektor ZGK w Psarach

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a, funkcjonuje w 
następujące dni:
Poniedziałek w godzinach: 13:00 – 17:00
Środa w godzinach: 13:00 – 17:00
Piątek w godzinach: 8:00 – 12:00
oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 
– 13:00.
Do punktu mieszkańcy gminy w ramach opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące 
odpady:
• przeterminowane leki i chemikalia
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony
• odpady zielone oraz ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji - w limicie do 100 kg 
na rok od właściciela nieruchomości, który złożył deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady ko-
munalne (bez papy i wyrobów zawierających azbest) - w 
limicie do 100 kg na rok od właściciela nieruchomości, który 
złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

• metal 
• papier i tektura

UWAGA ISTOTNE ZMIANY W SEGREGOWANIU ODPADÓW W GMINIE PSARY

INFORMACJE

DRODZY MIESZKAŃCY, DBAJMY O WSPÓLNE MIENIE!
W ostatnim czasie doszło do kolejnych dewastacji gminnych przystanków. Prosimy wszystkich mieszkańców o czujność i reagowanie na 

akty wandalizmu.
W maju zdewastowano 3 nowe wiaty przystankowe – dwie w Sarnowie i jedną w Gródkowie. Łącznie zostały zbite 3 szyby na przystan-

kach „Sarnów Główna”, „Sarnów Nowa” i „Gródków Grodziecka”. Według wstępnej wyceny straty sięgają ok. 850 zł.
Na przystankach „Sarnów Główna” i „Sarnów Autostrada” zniszczono także naklejki z logiem gminy Psary, które w maju naklejono na 

bocznych ściankach wiat.  Naprawy wyrządzonych szkód wiążą się z kosztami, które pokrywane są z budżetu gminy. Środki te mogły zostać 
wykorzystane np. na poprawę infrastruktury drogowej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców o czujność i reagowanie. Świadków zdarzeń prosimy o kontakt z 
numerem alarmowym 112, bezpośrednio z numerem telefonu dzielnicowego asp. sztab. Arkadiusza Ćwięka, tel. 723 642 932 lub z Komisa-
riatem Policji w Wojkowicach pod numerem tel. 32 269 17 10.

Prosimy również mieszkańców, aby nie naklejali na wiatach materiałów reklamowych. Zgodnie z art. 63a. § 1 i 2 kodeksu wykroczeń osoba 
umieszczająca w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakaty, afisze, ulotki czy napisy podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny w wysokości do 1 500 zł. Dbajmy wspólnie o estetykę gminy Psary. Pamiętajmy, że przystanki autobusowe są na-
szym wspólnym mieniem, wandale niszcząc je, niszczą więc rzecz należącą do nas samych. Red.



Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 53 / IV / 2016/2017

26 kwietnia w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie od-
był się, tradycyjnie o tej porze roku, 
Gminny Konkurs Ortograficzny „O 
pióro Wójta Gminy Psary 2017”. Każda 
szkoła podczas eliminacji wytypowała 
swoich najlepszych uczestników. Te-
goroczną nagrodę – Dyplom Mistrza 

Ortografii 2017 r. oraz pióro Wójta 
Gminy Psary zdobył Jakub Czapla – 
uczeń  Szkoły Podstawowej w Gród-
kowie. Pozostali uczestnicy otrzymali  
wyróżnienia i upominki. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy, a laureato-
wi życzymy dalszych sukcesów. Hali-
na Piech-Ciężadło.

VI EDYCJA GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

LEŚNE HARCE W KOKOTKU
W duchu harcerskiej przygody ostatni 

weekend kwietnia spędziły zuchy i harce-
rze ze Strzyżowic i Sarnowa.

Pomimo chłodu, dwudniowy biwak w 
Kokotku będą miło wspominać uczestni-
cy Akademii Pana Kleksa, czyli gromady 
„Leśne Skrzaty” i „Antki Cwaniaki”. Zuchy 
integrowały się i bawiły realizując zajęcia 

nawiązujące do znanej dzieciom książki, 
w trakcie których uczestniczyli w lekcjach 
kleksologii, bańkologii, bajkologii i poszu-
kiwaniach guzika szpaka Mateusza. Po-
twierdzeniem ukończenia Akademii było 
zdobycie sprawności „Pan Kleks”.

Korzystając z pobytu w lesie drużyna 
harcerska realizowała cykl zajęć „Śladami 

Robin Hooda”. Druhny i druhowie zali-
czyli zwiad, „tor przeszkód Herna”, paso-
wanie na „leśnych ludzi”, grę terenową 
„Uwolnić Marion” i samorodny teatr har-
cerski, który uwieńczył zdobycie spraw-
ności „Lalkarz”.

Najważniejszym elementem biwaku 
było harcerskie ognisko, przy którym 
harcerze złożyli Przyrzeczenie Harcerskie, 
a zuchy Obietnicę Zuchową. Obietnicę 
złożyły również zuchy pierwszej i dru-
giej gwiazdki. Nie zabrakło wspólnego 
śpiewania i pląsów. Humory dopisały. 
Wszyscy wrócili zadowoleni i niecier-
pliwie oczekują następnego wyjazdu.                                                                                               
2 ZDH „Leśni”, ZSP Strzyżowice.

28 kwietnia w Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach odbył się VII Międzyszkol-
ny Przegląd Pieśni, Piosenki Patriotycznej, 
Żołnierskiej i Harcerskiej. Zgromadził on 
zaproszonych gości m.in. przewodni-
czącego Rady Gminy Psary Jacentego 
Kubicę, bibliotekarkę Joannę Bloch oraz 
przedstawicieli szkół z terenu gminy Psa-

ry, których serdecznie przywitała dyrek-
tor naszej szkoły. 

Wystąpiło łącznie ponad 20 uczestni-
ków ze szkół ze Strzyżowic, Gródkowa, 
Sarnowa oraz Dąbia.  Swój występ miała 
również drużyna „Leśni” ze Strzyżowic 
oraz klasa IVa, także z naszej szkoły, która 
zaprezentowała piosenkę „Deszcz jesien-

ny” grając na dzwonkach.
VII Przegląd Pieśni, Piosenki Patrio-

tycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej uroz-
maicały również recytowane wiersze w 
wykonaniu Natalii Tadry oraz Wiktorii 
Zbień. Prowadzącymi akademię byli 
Magdalena Woźniak oraz Krzysztof 
Moros. Wszyscy występujący otrzymali 
dyplom oraz upominek. Uczestnikom 
VII Przeglądu Pieśni Piosenki Patrio-
tycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej bar-
dzo dziękujemy za wzięcie udziału i 
zapraszamy w przyszłym roku. 
Magdalena Woźniak, SP Strzyżowice

VII PRZEGLĄD PIEŚNI, PIOSENKI PATROTYCZNEJ... 
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26 kwietnia w Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach odbył się kolejny już spek-
takl muzyczny w wykonaniu uczniów 
klasy IIa. 

Jest to fascynująca opowieść o przy-
godach zwariowanego profesora oraz 
jego pomocnika, którzy przemierzają 
wszechświat w poszukiwaniu składni-

ków niezbędnych do stworzenia eliksiru 
młodości.  

„Chcemy pozostać dziećmi” to spek-
takl łączący różne style muzyczne; zaczy-
nając od bluesa po hip-hop, a zarazem 
ukazujący zdolności aktorskie, wokalne, 
a także taneczne uczniów. Nawet najbar-
dziej wymagający widz znajdzie w nim 

coś dla siebie.
Ponowna możliwość uczestnictwa w 

tym wspaniałym spotkaniu z kulturą był 
1 czerwca. W tym czasie, z okazji Dnia 
Dziecka, klasa IIa ponownie wystawi-
ła swój spektakl dla całej społeczności 
szkolnej. SP Strzyżowice.

„CHCESZ NA ZAWSZE DZIECKIEM POZOSTAĆ? 
TRUDNEMU ZADANIU MUSISZ SPROSTAĆ...” 

10 maja w Przedszkolu Publicznym 
im. Kubusia Puchatka w Sarnowie od-
była się kolejna już edycja Gminne-
go Konkursu Literackiego „SNUJ SIĘ, 
SNUJ BAJECZKO...” zorganizowana 
we współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Sarnowie. W zmaganiach 

konkursowych wzięli udział reprezen-
tanci najstarszych grup z przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych: „Brygada RR” 
oraz „Gromadka Puchatka” z Przed-
szkola Publicznego im. Misia Uszatka 
w Strzyżowicach, „Tropiciele” z od-
działu przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Dąbiu oraz „Mądre Sowy” z Przed-
szkola Publicznego im. Kubusia Pu-
chatka w Sarnowie.

Przedszkolaki podczas zabawy ry-
walizowały ze sobą o zdobycie jak 
największej ilości punktów. Organi-
zatorzy dali możliwość wykazania się 
drużynom znajomością bajek poprzez: 
rozwiązywanie zagadek słowno-ob-
razkowych, układanie bajkowych puz-
zli, opowiedzenie krótko wylosowanej 
bajki, podanie tytułu bajki po wysłu-
chaniu krótkiego fragmentu utworu 

muzycznego, popisy recytatorskie. 
W związku z bardzo wysokim po-

ziomem przygotowania dzieci do kon-
kursu i ich prezentacjami, komisja w 
składzie: Mirella Barańska–Sorn, sekre-
tarz gminy Psary, Helena Warczok, dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Psarach, Małgorzata Barańska, dyrek-
tor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 2 w Sarnowie, Agnieszka Regulska, 
wicedyrektor Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 2 w Sarnowie przyznały 
wszystkim zespołom I miejsca. 

Na zakończenie na uczestników 
konkursu czekał słodki poczęstunek, a 
jury po burzliwych obradach wręczy-
ło nagrody książkowe i dyplomy dla 
każdej grupy oraz drobne upominki 
każdemu uczestnikowi ufundowane 
przez wójta gminy Psary oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Psarach. ZSP 
Sarnów.

SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO...

WSPOMNIENIA Z WARSZAWY
Koniec roku szkolnego to gorący 

okres w szkole - czas sprawdzianów, 
kartkówek, poprawiania i wystawiania 
ocen, ale towarzyszą temu także przy-
jemne chwile, do których z pewnością 
należą wycieczki szkolne.

Wiele radości i niezapomnianych 
wrażeń dostarczyła uczniom naszej 
szkoły 2. dniowa wycieczka do War-
szawy. W dniach 18-19 maja uczniowie 
klas szóstych i piątej Szkoły Podsta-
wowej w Strzyżowicach mieli okazję 
zwiedzić naszą stolicę. 

Największą atrakcją wyjazdu było 
oczywiście zwiedzanie Stadionu Na-
rodowego, a także wjazd na XXX 
piętro Pałacu Kultury i Nauki, skąd 
uczestnicy wycieczki mogli podziwiać 
panoramę miasta. Ponadto w progra-
mie wycieczki było również zwiedza-
nie Łazienek Królewskich, Starego 
Miasta,  Katedry Św. Jana oraz spacer 

po Krakowskim Przedmieściu. Będąc 
w Warszawie oczywiście nie można 
pominąć Centrum Nauki Kopernik czy 
zmiany warty przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza.

Dwa dni to zapewne za mało, aby 

zwiedzić wszystkie zabytki i ciekawe 
miejsca w stolicy. Jednak ten 2. dnio-
wy wyjazd był bardzo udany, a pięk-
na Warszawa pozostanie na długo w 
pamięci uczestników wycieczki. ZSP 
Strzyżowice.
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INNEJ TAKIEJ ZIEMI NA ŚWIECIE NIE MA

Nina Zapora uczennica klasy IIb ZSP 
Nr 2 w Sarnowie jest zawodniczką Klu-
bu Sportowego Mistral z Wojkowic i 
trenuje pod kierunkiem dwukrotnego 
Mistrza Świata, Wicemistrza Europy 
oraz wielokrotnego Mistrza Polski Ta-
ekwondo Krzysztofa Wiśniewskiego. 
Trener prowadzi w Szkole Podstawo-
wej w Sarnowie zajęcia sportowe z ele-
mentami taekwondo dla uczniów klas 
II i III, które są współfinansowane przez 
gminę Psary.

Nina zdobyła II miejsce, a tym sa-
mym srebrny medal w konkurencji 
techniki specjalne, kategoria - dziew-
czyny, grupa wiekowa - 8 lat podczas 
24 Międzynarodowych Mistrzostw Pol-
ski Taekwondo rozgrywanych w Krako-
wie.

W zawodach wzięło udział 621 za-
wodników z 26 klubów z Polski oraz 2 
ekipy zagraniczne (Austria i Litwa). Na-
szej zwyciężczyni życzymy kolejnych 
sukcesów. ZSP Sarnów.

SREBRNY MEDAL DLA UCZENNICY ZSP NR 2 W SARNOWIE

Jak co roku uczniowie klas IV, V i VI 
Szkoły Podstawowej w Dąbiu wybrali 
się przed długim majowym weekendem 
na trzydniową wycieczkę. Tym razem do 
Wrocławia. Plan wycieczki zrealizowali-
śmy w 99 %. Na początek Stare Miasto 
– spacer szlakiem krasnali, rynek, ratusz, 
kamieniczki „Jaś i Małgosia”, Plac Solny, 
jatki, pomnik Aleksandra Fredry. Kolej-
ny punkt to Panorama Racławicka – lek-
cja historii o patronie naszej szkoły. Po 

obiedzie Ostrów Tumski i wyczekiwane 
warsztaty wyrobu lizaka „Cukier Lukier”. 
Pycha! Dzień drugi to dłuuuga lekcja 
przyrody. Po wjeździe na wieżę Sky Tower 
– Ogród Zoologiczny i Afrykarium. Na za-
kończenie dnia wystawa multimedialna 
w Centrum Poznawczym Hali Stulecia. 
Dzień trzeci to największy obiekt sporto-
wy na Dolnym Śląsku – Stadion Wrocław, 
Ogrody Doświadczeń Humanitarium i 
Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie. 

Jak zwykle, to co dobre bardzo szybko się 
kończy i trzeba wracać do domu.

Dlaczego plan wycieczki zrealizowa-
liśmy w 99, a nie w 100%? Niestety – nie 
udało nam się spotkać wszystkich wro-
cławskich krasnoludków.  Schowały się w 
uliczkach i zakamarkach, umknęły przed 
naszym wzrokiem. Może następnym ra-
zem? SP Dąbie.

299 WROCŁAWSKICH KRASNALI

17 maja w Szkole Podstawowej w 
Dąbiu odbyła się V edycja Gminnego 
Konkursu Regionalnego, którego motto 
brzmiało “Innej takiej ziemi w świecie nie 
ma”. Podczas konkursu uczniowie wyka-
zywali się wiedzą na temat historii i trady-
cji Zagłębia Dąbrowskiego, rozpoznawali 
zabytki i osoby związane z naszym regio-
nem oraz bohaterów legend, kolorowali 
herby gmin i miast zagłębiowskich, pre-
zentowali wybraną przez siebie potrawę 
zagłębiowską. Rozgrywki były emocjo-
nujące, drużyny ze szkół podstawowych 
z gminy Psary wykazywały się wiedzą na 
temat regionu i gminy, a także spostrze-
gawczością, kreatywnością, wyobraźnią 
i pomysłowością. Atrakcją konkursu było 
kosztowanie tradycyjnych zagłębiow-

skich potraw. Goście próbowali: kapusty 
z grochem, zacierki, swojskiego chleba 
ze smalcem i ogórkiem kiszonym, chałki 
z masłem, miodem, owocową „galaret-
ką” lub konfiturami. W trakcie konkursu 
podsumowano również Szkolny Konkurs 

Fotograficzny. Wszystkim uczestnikom 
konkursu nagrody wręczył wójt Gminy 
Psary pan Tomasz Sadłoń. Zapraszamy 
za rok na kolejną, pachnącą bzem edycję 
konkursu! SP Dąbie SP Dąbie.

PRZYJACIELA SIĘ ZDOBYWA, A NIE KUPUJE!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach prze-

kazali uzyskaną w wyniku zbiórki karmę dla zwierząt 
Stowarzyszeniu Humanitarno – Ekologicznemu „Dla Bra-
ci Mniejszych” z Bielska - Białej. W związku z działaniami 
podjętymi przez uczniowski wolontariat, naszą szkołę od-
wiedziły reprezentantki „Mniejszych”. Uczniowie dowie-
dzieli się, jak można pomagać odrzuconym zwierzętom, 
gdzie można szukać dla nich pomocy, a także dlaczego 
każdy zwierzak jest potrzebny dla ekosystemu miejskiego 
i wiejskiego. SP Strzyżowice.
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Ten rok należy do drużyny piłki nożnej 
ze Szkoły Podstawowej im. E. Gierczak w 
Gródkowie trenującej pod okiem Kingi 
Ćwintal. Najpierw 11 kwietnia wygrali za-
wody sportowe z cyklu Mistrzostw Szkół 
Podstawowych Gminy Psary. Grali w na-
stępującym składzie: Flak Michał, Flak 
Mikołaj, Osiecki Mateusz, Kazior Oskar, 
Białas Jan, Mrożek Paweł, Niesiołowski 
Ksawery, Gajos Adrian i Sałowicki Kacper 
na bramce. Doskonała współpraca i zro-
zumienie na boisku, świetna gra zarówno 
w ataku, jak i w obronie oraz nienagan-
na postawa bramkarza przełożyły się na 
zdobywanie bramek i zajęcie I miejsca. 
Michał Flak zdobył tytuł Najlepszego Za-
wodnika Turnieju.

16 maja drużyna z Gródkowa wzięła 
udział w kolejnych zawodach piłki noż-

nej chłopców na szczeblu powiatowym. 
W spotkaniu brało udział siedem zespo-
łów, które wygrywając zawody gminne 
lub miejskie, awansowały do gry o tytuł 
Mistrza Powiatu. Zawodnicy Szkoły Pod-
stawowej w Gródkowie nie dali szans 
rywalom i pewnie wywalczyli I miejsce 
zdobywając tytuł Mistrza Powiatu. Naj-
więcej emocji było w meczu finałowym 
z Sączowem. Uczniowie szkoły z Sączowa 
pokazali, że są w świetnej dyspozycji, dla 
niektórych to oni byli faworytem spotka-
nia. Jednak w finale chłopcy z Gródkowa 
popisali się świetnymi umiejętnościami, 
zgraniem i pełnym zrozumieniem na bo-
isku, wygrywając ten mecz 8:0.

26 maja drużyna rozegrała mecze na 
szczeblu rejonowym. Trafiła na równych 
sobie przeciwników. Najtrudniejszym 

okazał się pierwszy mecz, w którym, po 
40 minutach wyśmienitej gry obu drużyn, 
wynik rozstrzygnął się dopiero w rzutach 
karnych. Mecz ten przeważył o wyniku 
końcowym tych zawodów – III miejscem 
w rejonie dla SP Gródków.

To duży sukces, który był możliwy 
dzięki wspaniałej współpracy na boisku 
oraz sportowej postawie. SP Gródków.

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

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

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

DOBRA PASSA MŁODYCH PIŁKARZY Z GRÓDKOWA

MAGDALENA GWÓŹDŹ DRUGA W VIII DIECEZJALNYM
KONKURSIE LITERACKO-FOTOGRAFICZNYM
23 maja w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Wojkowicach odbyło się ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród VIII Diece-
zjalnego Konkursu Literacko - Fotogra-
ficznego pt. „Idźcie i głoście” 25. lecie Die-
cezji Sosnowieckiej. Decyzją jury wśród 
najlepszych uczniów znalazła się Magda-
lena Gwóźdź – uczennica klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Gródkowie zajmując II 
miejsce w kategorii poezja.

Adresatami konkursu byli uczniowie 
szkół podstawowych klas IV-VI, gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji 
Sosnowieckiej.

Celem konkursu było kształtowanie doj-
rzałej wiary poprzez pogłębienie refleksji 
nad tematyką programu duszpasterskie-
go na rok 2016/2017 „Idźcie, głoście” oraz 
uczczenie 25. rocznicy powstania Diecezji 
Sosnowieckiej. SP Gródków.

RUBIK’S CUBE - ODKRYWAMY NOWE PASJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBIU
29 maja z wielką radością i entuzja-

zmem gościliśmy w naszej szkole „Ge-
nialny Umysł” Michała Bogdana - brązo-
wego medalistę Gdańskich Mistrzostw 
Polski 2015 w układaniu kostki Rubika 3x3 
blindfolded oraz multi blind. Swoją pasję 
rozpoczął 7 lat temu w gimnazjum i przez 
ten czas doskonalił swój warsztat pracy 
osiągając liczne sukcesy na zawodach w 
Speedcubingu. W bieżącym roku dostał 
się do programu telewizyjnego The Brain, 
gdzie całej Polsce pokazał swoje umiejęt-
ności układając kostkę Rubika bez patrze-

nia. Jego wizyta w naszej szkole odbyła 
się równolegle z zawodami Śląskiej Ligii 
Speedcubingu w Grodźcu, w których ak-
tywnie uczestniczył zdobywając III miej-
sce w konkurencji układania kostki Rubi-
ka 3x3x3 BLD (bez patrzenia).

Podczas spotkania uczniowie mieli 
możliwość poznania techniki i zasad ukła-
dania magicznej kostki. Mistrz dzielił się 
swoim talentem poprzez liczne pokazy i 
krótkie filmy z zawodów. Układał kostkę 
różnymi sposobami np. jedną ręką (lewą), 
klasycznie na czas oraz bez patrzenia, za-

kładając opaskę na oczy. 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele byli 

pod wielkim wrażeniem tak ogromne-
go talentu, jak również wspaniałej pasji. 
Wśród naszych uczniów też mamy przy-
szłych mistrzów magicznej kostki. Jed-
nym z nich jest Konrad Paszewski uczeń 
klasy IV, który uczestniczył w zawodach 
ŚLS w Grodźcu w konkurencji z kostką 
Pyraminx oraz 3x3x3. Były to pierwsze 
zawody Konrada z dobrymi wynikami w 
obu konkurencjach. Gratulujemy sukce-
sów! SP Dąbie.
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GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Puchar oraz bon na zakup sprzętu 
sportowego za zwycięstwo we współ-
zawodnictwie szkół podstawowych 
odebrały Beata Polaniecka dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz 
Kinga Ćwintal nauczyciel wychowania 
fizycznego.

Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” 
działająca przy Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach, której opiekunem jest 
Anna Łebzuch, otrzymała nagrodę za 
całoroczną działalność oraz ponowne 
zdobycie tytułu Mistrzowskiej Groma-
dy Zuchowej. Za wysokie osiągnięcia w 
konkursach i godne reprezentowanie 
gminy nagrody otrzymała również Gro-
mada Zuchowa „Antki Cwaniaki”, któ-
rych opiekunem jest Katarzyna Skóra.

Podziękowania, gratulacje wielu 
sukcesów i wyrazy uznania za wielolet-
nią pracę popłynęły w stronę dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dąbiu Grażyny 
Trzcionki, która odchodzi na emeryturę.

W spotkaniu uczestniczyli wyróżnie-
ni uczniowie, ich rodzice oraz zapro-
szeni goście: wójt gminy Psary Tomasz 
Sadłoń, przewodniczący Rady Gminy 

Jacenty Kubica, sekretarz gminy Psary 
Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy 
Psary Joanna Przybyłek, radni, dyrek-
torzy i wicedyrektorzy placówek oświa-
towych oraz prezes Oddziału ZNP Jan 
Kraśkiewicz.

Uroczystość uświetnił występ przed-
szkolaków i uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Gródkowie.

Na zakończenie wójt gminy Psary po-
dziękował sekretarz gminy Psary Mirelli 
Barańskiej-Sorn oraz wszystkim nauczy-
cielom za trud włożony w kształcenie 
i wychowanie młodego pokolenia w 
roku szkolnym 2016/2017. Wszystkim 
życzymy udanego wypoczynku oraz 
spokojnych i słonecznych wakacji! Red.

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Psary otrzymali dyplomy i nagrody

Już od chwili, kiedy na placu przed 
remizą zaczęły się przygotowania do 
imprezy, dzieci z niecierpliwością cze-
kały na rozpoczęcie zabawy. Maluchy  
nie mogły się doczekać aż uruchomio-
ne zostaną wszystkie atrakcje prze-
widziane tego dnia, w tym m.in. eu-
robungee, dwa dmuchańce oraz kule 
wodne pływające po basenie. Kiedy 
już zostały zaproszone do figli, stały 
w długich kolejkach, aby zakosztować 
wszystkich rozrywek.

W atmosferze rodzinnego pikniku, 
przy dźwiękach muzyki, dzieci ba-
wiły się, tańczyły, ale także objadały 
przygotowanymi słodkościami oraz 
uczestniczyły wraz z rodzicami w za-
wodach sportowych.

Dodatkową radość sprawili dzie-
ciom strażacy, którzy udostępnili swój 
wóz bojowy. Chętni mogli nie tylko 
obejrzeć go od środka, ale także od-

być w nim krótką przejażdżkę, co kil-
kuletnim strażakom przyniosło potęż-
ną dawkę emocji.

Zmęczeni, ale zadowoleni i obdaro-

wani prezentami, uczestnicy spotka-
nia usłyszeli obietnicę kolejnej impre-
zy w przyszłym roku. Red.

Strażacy z OSP Preczów zorganizowali dzieciom mnóstwo atrakcji

Sobota 27 maja upłynęła w Preczowie na wesołej zabawie podczas festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 
Gospodarzami wydarzenia byli: sołtys, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ośrodek Kultury w Preczowie.

A W PRECZOWIE RADOŚĆ I ZABAWA

22 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło się zakończenie roku szkolnego. Na uroczystości 
najzdolniejsi uczniowie i przedszkolacy z naszej gminy, którzy osiągnęli doskonałe wyniki w nauce oraz mogli 
poszczycić się zdobyciem wysokich miejsc w konkursach, na przeglądach i festiwalach na szczeblu powiatowym, 
regionalnym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim, otrzymali wyróżnienia. Z rąk wójta gminy Psary pamiątko-
we dyplomy i nagrody odebrało: za wyniki w nauce 32 uczniów, za osiągnięcia sportowe 13 uczniów, a za udział w 
konkursach 14 przedszkolaków.
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IV WOJEWÓDZKI ZJAZD ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
4 czerwca w Miasteczku Śląskim odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa śląskiego. Na zjeździe wybrano nowe władze struktur woje-
wódzkich ZOSP RP na lata 2017-2022. W skład zarządu wszedł m.in. wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.

W ramach trwającej kampanii wy-
borczej w Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, po zjazdach gminnych i 
powiatowych, które odbyły się w 2016 
roku, przyszedł czas na zjazd Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP. W zjeździe 
uczestniczyło 102 delegatów, w tym 59 
przedstawicieli do zarządu wojewódzkie-
go, wskazanych wcześniej przez zjazdy 
powiatowe.

Zgromadzeni delegaci zatwierdzili 
skład zarządu. Po raz kolejny prezesem 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP województwa śląskiego został gen. 
brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres. 
Jednym z wiceprezesów na kolejną ka-
dencję został wybrany Zdzisław Banaś, 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Będzinie.

Warto zaznaczyć, że do zarządu wo-
jewódzkiego wszedł wójt gminy Psary 
Tomasz Sadłoń, który pełni także funkcję 
prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP i wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP.

Na zjeździe, poza wyborem nowych 
władz, delegaci przyjęli sprawozdanie i 
udzielili absolutorium ustępującym wła-
dzom wojewódzkim, a także zatwierdzili 

skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Hono-
rowego Oddziału Wojewódzkiego.

Zjazd wojewódzki był także okazją do 
wręczenia odznaczeń i medali. Najwyż-
szym odznaczeniem, jakie przyznawane 
jest strażakom, czyli Złotym Znakiem 
Związku, został uhonorowany m.in. pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP Zdzisław Banaś oraz druh Pa-
weł Kubica pełniący do tej pory funkcję 
przewodniczącego Sądu Honorowego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Od-

znaczeni odebrali Złote Znaki Związku z 
rąk Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP.

W zjeździe uczestniczyło także wielu 
innych znamienitych gości, w tym m.in. 
poseł na sejm RP Waldemar Andzel, wi-
cewojewoda śląski Mariusz Trepka, wice-
marszałek województwa śląskiego Stani-
sław Dąbrowa, przewodniczący Sejmiku 
Śląskiego Stanisław Gmitruk, Śląski Ko-
mendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. 
Jacek Kleszczewski. Red.

Druh Paweł Kubica uhonorowany Złotym Znakiem Związku 
przez Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP 

WÓJT W KOMISJI REWIZYJNEJ ŚLĄSKIEJ KORPORACJI SAMORZĄDOWEJ

Sesja odbyła się w Domu Zdrojo-
wym położonym na terenie Parku 
Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju. Jed-
nym z punktów majowych obrad było 
uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej 
Związku. Zdzisław Banaś, przewodni-
czący tej komisji oraz burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz, zgłosił na jej członka 
wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia. 
W tajnym głosowaniu oddano 99 gło-
sów. Wszystkie były za kandydatem z 
naszej gminy. W związku z takim rezul-
tatem głosowania, projekt uchwały w 
sprawie uzupełnienia składu Komisji 
Rewizyjnej Związku był już tylko for-
malnością i został przyjęty jednogło-
śnie liczbą 107 głosów.

Śląski Związek Gmin i Powiatów 
to regionalna organizacja samorzą-
du lokalnego zrzeszająca 132 gminy 
i powiaty województwa śląskiego. 
Swoim zasięgiem obejmuje teren za-

mieszkały przez ponad 4 mln ludzi, a 
podejmowane przedsięwzięcia i inicja-
tywy mają na celu integrację i rozwój 
naszego regionu. Komisje Związku z 
kolei stwarzają możliwość wymiany 
doświadczeń samorządowych, popu-
laryzacji wypracowanych rozwiązań, 
pozyskiwania ważnych informacji oraz 
uzgadniania wspólnej polityki wobec 
problemów, z którymi zmagają się sa-
morządy lokalne. ŚZGiP to także czło-
nek Ogólnopolskiego Porozumienia 
Organizacji Samorządowych, które 
reprezentuje interesy jednostek samo-
rządu terytorialnego wszystkich szcze-
bli w kontaktach z władzami centralny-
mi Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaka dla wójta
To nie jedyne wyróżnienie, jakie w 

ostatnim czasie spotkało wójta gminy 
Psary Tomasza Sadłonia. Rada Prezesów 
Oddziałów Polskiego Towarzystwa Tu-

rystyczno - Krajoznawczego Wojewódz-
twa Śląskiego uchwałą z 4 kwietnia 
przyznała Tomaszowi Sadłoniowi Ślą-
ską Honorową Odznakę PTTK. Odznaka 
została wręczona 15 maja. Przekazali ją 
Janina i Stanisław Góra z będzińskiego 
oddziału PTTK podczas XXX sesji Rady 
Gminy Psary. Red.

Na XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która odbyła się 19 maja, wójt gminy 
Psary Tomasz Sadłoń został jednogłośnie wybrany do składu Komisji Rewizyjnej tego Związku.

Wójt gminy Psary otrzymał Śląską  
Honorową Odznakę PTTK
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XIV ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH
24 czerwca już po raz czternasty odbył się Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie. 

W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Do konkursowych zmagań stanęło aż 30 wy-
konawców, którzy reprezentowali niemal całą południową Polskę.

KULTURA

OBRAZY, KSIĄŻKI I... PODRÓŻE - SPOTKANIE Z EMILIĄ NOWAK

Emilia Nowak – mieszkanka Dąbia w 
gminie Psary, autorka 4 książek i kilku-
nastu obrazów poszła o krok dalej. Na 
spotkaniu, które odbyło się 23 czerwca 
w psarskiej bibliotece, rozmawialiśmy 
o książkach, o obrazach, które można 
było podziwiać i o podróżach, których 
E. Nowak jest wielką miłośniczką. Wraz 
z Emilią zwiedziliśmy Japonię, Laos i Taj-
landię. Ciekawe opowieści związane ze 
zdobywaniem dalekiego wschodu były 
dokumentowane i wzbogacane zdjęcia-
mi. Spotkanie było bardzo urozmaicone; 
naprawdę każdy znalazł coś dla siebie. 
Oczywiście nie zabrakło czasu na rozmo-

wy przy kawie i na autografy z dedykacją 
wpisywaną do książek.

Niebawem Emilia wybiera się w na-
stępną podróż. A to oznacza, że nasze 

spotkania będą kontynuowane. Jesteśmy 
ciekawi kolejnych przeżyć, wrażeń i opo-
wieści. GBP.

Takiego spotkania autorskiego w 
naszej bibliotece jeszcze nie było! 
Najczęściej, gdy gościmy pisarza, 
motywem przewodnim jest rozmo-
wa o twórczości literackiej. Jedynym 
wyjątkiem był Alfred Przybyłek, któ-
ry przy okazji zaprezentował swoje 
prace malarskie.

Dyrektor GBP Ewa Warczok na spotkaniu autorskim z Emilią Nowak

Festiwal rozpoczął montaż słow-
no–muzyczny w wykonaniu zespołu 
śpiewaczego „Dąbie” wraz z zaproszo-
nymi gośćmi. Podczas widowiska przy-
bliżono czar nocy świętojańskiej z jej 
przepowiedniami i nastrojami. Po mon-
tażu na scenie wystąpił młodzieżowy 
zespół smyczkowy pod dyrekcją Kaliny 
Szczyrby, który zaprezentował lekkie i 
przyjemne utwory muzyki klasycznej. 
Później nastąpiła najbardziej emocjo-
nująca część festiwalu, czyli konkurs. Na 
preczowskiej scenie publiczności i wy-
magającemu jury zaprezentowało się 
30 wykonawców, w tym soliści, zespoły 
a capella i zespoły, którym przygrywali 
muzycy.

Po przesłuchaniach jury udało się na 
obrady, a rozbawione zespoły z wianka-
mi, pochodniami i śpiewem na ustach, 
w kolorowym korowodzie, udały się 
nad rzekę, by spełnić obrzęd nocy świę-
tojańskiej, czyli puścić na wodę wianki 
oraz zatańczyć przy rozpalonej do czer-
woności sobótce. Kiedy wszyscy wrócili 
na miejsce festiwalu, w napięciu oczeki-
wali na ogłoszenie wyników.

W tym roku jury w składzie: Zofia 
Stachura (przewodnicząca), Mariola Do-
brzańska, Krystyna Kluszczyk oraz Da-

riusz Nurzyński miało nie lada problem z 
wyłonieniem tych najlepszych. Jurorzy 
podzielili wykonawców na trzy katego-
rie. W kategorii soliści pierwsze miejsce 
zajęła Wiesława Grabis, a drugie Józefa 
Pietras. W kategorii zespołów śpiewa-
czych a capella najlepszy okazał się ze-
spół „Wiślanie” z Wisły Małej, drugi był 
zespół „Małokończanie” z Zebrzydowic, 
a trzeci zespół „Czarkowianki” z Pszczy-
ny. W kategorii zespoły śpiewacze z 

kapelą pierwsze miejsce ex aequo za-
jęły trzy zespoły: „OD-DO” z Preczowa, 
„Karolinki” z Czerwionki-Leszczyny oraz 
„Nadolzianie” z Kaczyc. Drugie miejsce 
ex aequo zajął zespół „Dąbie” z Dąbia 
oraz „Kapela znad Czarnej Przemszy” z 
Łaz. Trzeci był zespół „Klepisko” z Kłom-
nic. 

Festiwal zakończyła wspólna zaba-
wa taneczna przy dźwiękach zespołu 
„Band Hadżi”. GOK.

Zespół „Górzanie” na scenie podczas festiwalu
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Podczas pikniku swoje umiejętno-
ści wokalno - taneczne zaprezentowali 
uczniowie wszystkich szkół i przedszkoli 
z gminy Psary. Adepci sportu mieli okazję 
sprawdzić swe umiejętności w „piłkarskiej 
wiosce”, a młodzi członkowie Akademii 
Piłki Nożnej zaprezentowali się w nowych 
strojach sportowych sfinansowanych 
przez samorząd gminy Psary.

Niezwykłą atrakcją dla uczestników fe-
stynu był hangar Aeropikniku z Krakowa, 
w którym chętni mogli spróbować swych 
sił w sterowaniu dronem, modelami RC, a 
także obejrzeć filmy lotnicze oraz spraw-
dzić jak działa żyroskop, który pokazuje, 
jakie przeciążenia odczuwają piloci w 
trakcie lotu. Każdy mógł także pojeź-
dzić „Skrzydłem Lilienthala”, czyli rikszą 
w kształcie szybowca. Na zakończenie 

imprezy członkowie Aeropikniku zabrali 
wszystkich chętnych w krótki lot… balo-
nem!

Wspaniałych humorów i doskonałej 
zabawy nie zdołał zepsuć nawet ulew-
ny deszcz, a wszyscy młodzi uczestnicy 
Święta Dzieci opuszczali stadion szczęśli-
wi, radośni i zadowoleni.

Sponsorem słodkości rozdawanych 
uczestnikom imprezy była Firma LIDL. 
Sponsorem atrakcji dla dzieci były samo-
rząd gminy Psary i GOK. Udział finansowy 
w organizacji imprezy mieli także: Bank 
Spółdzielczy w Będzinie i Sklep Spożyw-
czy „Lewiatan” Teresa Bochenek z Psar. 
GOK.

Przejażdżka rikszą w kształcie szybowca po stadionie LKS Iskra Psary

4 czerwca na stadionie LKS „Iskra” Psary hucznie i wesoło obchodzono Dzień Dziecka. W imprezie wzięło udział 
kilkaset najmłodszych mieszkańców gminy, na których czekało mnóstwo atrakcji. Były dmuchane zamki, eurobun-
gee, malowanie twarzy, skręcanie balonów, brokatowe tatuaże, a Minionek i Myszka Miki rozdawały słodkości.

RADOSNY DZIEŃ DZIECKA

XVII KONKURS PROFILAKTYCZNY „ŻYJ MARZENIAMI, A NIE UZALEŻNIENIAMI”

Oprócz wspaniałej rywalizacji w duchu 
fair play, uczniowie uczestniczyli w war-
tościowych pokazach. Zaprezentowana 
została musztra w wykonaniu uczniów 
klasy pożarniczej i policyjnej z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
w Wojkowicach, a także pokaz sprawności 
Policji. W imprezę zaangażowani byli także 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Psarach, którzy prezentowali wyposaże-
nie swojej jednostki ratowniczej. Ponadto 
odbył się pokaz historycznej broni palnej 
z XIX wieku zorganizowany przez Czarno-
prochowy Klub Strzelecki Ligii Obrony Kra-
ju Stare Strzelby w Jaworznie. OPS. Uczestników konkursu profilaktycznego dopingowała publiczność

26 maja przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach odbył się konkurs „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami”, które-
go głównym celem jest wykształcenie u uczniów umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia jako alternatywy dla 
korzystania z używek. W ramach imprezy rozegranych zostało wiele konkursów tematycznych dotyczących profilaktyki, 
asertywności, zdrowia i sportu. 

Występ taneczny uczniów z gminy Psary
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KRÓTKA HISTORIA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SARNOWIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie istnieje od 90 lat. Ostatnie lata to okres wzmożonego rozwoju i doposażenia jednost-

ki. Obecnie jest to bez wątpienia jedna z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych grup ratownictwa z całego powiatu. Jej akcje, 
zawsze zwieńczone sukcesem, są efektem ogromnego zaangażowania i oddania wszystkich Druhen i Druhów Ochotników. 
Działania Jednostki OSP Sarnów to nie tylko pożary i miejscowe zagrożenia, to także, a nawet przede wszystkim, rzeczywi-
sta walka o ludzkie życie i zdrowie podczas usuwania skutków wypadów komunikacyjnych na przebiegającej przez Sarnów 
Drodze Krajowej nr 86. Członkowie OSP Sarnów nieustannie podnoszą swe kwalifikacje i umiejętności poprzez wiele szkoleń 
i kursów. 

Obecnie jednostka zrzesza w swoich szeregach 25 mężczyzn i 8 kobiet. 15 ratowników jest wyszkolonych i może brać bezpo-
średni udział w akcjach ratowniczych. Prezesem jest druh Mateusz Smoczyński, a naczelnikiem druh Łukasz Janota. Jednostka 
włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W swoim wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo-
-gaśnicze: ciężki - JELCZ GCBA oraz lekki - CITROEN JUMPER LTRT. Ponadto jednostka wyposażona jest w system selektywnego 
alarmowania, średni zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego, 4 aparaty do ochrony dróg oddechowych. W ubie-
głym roku jednostka brała udział w 34 zdarzeniach.

JUBILEUSZ 90. LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SARNOWIE

Po uroczystym złożeniu meldunku 
przez naczelnika OSP Sarnów druha Łu-
kasza Janotę prezesowi Zarządu Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP druhowi Tomaszowi Sadłoniowi 
i wciągnięciu flagi na maszt nastąpiła ce-
remonia wręczenia medali i odznaczeń.

Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Województwa Śląskiego 
Uchwałą nr 1/II/2017 z dnia 20.02.2017 r. 
nadało złoty medal za zasługi dla pożar-
nictwa następującym druhom: Stanisła-
wowi Rozmusowi, Andrzejowi Knapikowi 
i Kazimierzowi Solipiwko.

W imieniu zmarłego przed dwoma 
miesiącami druha Kazimierza Solipiwko, 
medal odebrał jego wnuk druh Patryk 
Nos.

Srebrnym medalem Prezydium Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Woje-
wództwa Śląskiego nagrodziło druhów: 
Łukasza Janotę, Mateusza Smoczyńskie-
go, Mieczysława Stelmacha, Grzegorza 
Stelmacha, Andrzeja Nowaka.

Brązowy medal za zasługi dla pożar-
nictwa nadano druhnie Małgorzacie Stel-
mach.

Prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Będzinie Uchwałą 
nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. nadało od-
znakę Strażak Wzorowy następującym 
druhnom i druhom: Beacie Pytel, Oktawii 
Kozłowskiej, Andrzejowi Pytlowi, Krzysz-
tofowi Wielechowskiemu, Patrykowi Ża-
kowi i Łukaszowi Sikorze.

Dalsze uroczystości jubileuszowe od-
bywały się w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Sarnowie, gdzie przedstawio-
no historię OSP Sarnów, zaprezentowano 
pokaz multimedialny archiwalnych zdjęć 
ilustrujących 90 lat działalności Straża-

ków-Ochotników z Sarnowa i wręczono 
podziękowania i statuetki dla sponsorów, 
darczyńców i przyjaciół OSP Sarnów. Z 
rąk prezesa Mateusza Smoczyńskiego i 
naczelnika Łukasza Janoty okolicznościo-
we dyplomy i statuetki odebrali m.in. Ma-
rek Gaciarz – przedsiębiorca z Sarnowa, 
Anna Nagły – dyrektor GOK Gminy Psary 
oraz reprezentacje zespołów folklory-
stycznych „Dąbie” i „Zagłębianki”.

Do zacnych Jubilatów wiele ciepłych 
słów i serdeczności skierowali m.in. ge-
nerał brygadier Zbigniew Meres, biskup 
diecezji sosnowieckiej ks. dr Grzegorz 
Kaszak, komendant PSP Będzin brygadier 
Dariusz Zawadzki.

Jednostka otrzymała też bardzo przy-
datny do codziennej służby podarunek 
od wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia 
w postaci nowego umundurowania bo-
jowego.

Po części oficjalnej gospodarze zapro-
sili wszystkich gości na poczęstunek. 

Organizację Jubileuszu OSP Sarnów 
wsparł Ośrodek Kultury w Sarnowie, któ-
ry od lat harmonijnie współpracuje z tą 
jednostką. GOK.

28 maja jednostka OSP Sarnów uroczyście świętowała 90. lecie swego istnienia. Obchody jubileuszu zainau-
gurowano Mszą Świętą w Kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie, po której nastąpił prze-
marsz pododdziałów OSP z terenu gminy Psary i gmin sąsiednich oraz zaproszonych gości na plac przy remizie OSP 
w Sarnowie.

Msza Święta w Sarnowie. Fot. Szymon Kądziela

Jednostka OSP z Sarnowa podczas swojego jubileuszu. Fot. Szymon Kądziela
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Monika Szczęsna na Mistrzostwach 
Śląska w Bielsku-Białej, które odbyły się 
w dniach 3-4 czerwca, zdobyła złoty me-
dal na dystansie 400 m. Tydzień później 
lekkoatletka wystartowała na Prestiżo-
wym Mitingu Henryka Guta w Siedlcach i 
zwyciężyła na dystansie 400 m uzyskując 
klasę mistrzowską. 24 czerwca w Mitin-
gu Gwiazd w Krakowie zajęła 2 miejsce w 
biegu na 200 m i odebrała statuetkę z rąk 
aktora Łukasza Nowickiego.

28 maja w Warszawie odbyły się Mi-
strzostwa Polski Seniorów w szabli kobiet. 
Angelika Wątor wraz z drużyną ZKS Sosno-
wiec wywalczyła brązowy medal.

Po raz kolejny na podium zawodów 

taekwondo stanęły siostry Nina i Zuzia Za-
pora. Po udanym starcie w 24. Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Polski Taekwon-
do rozgrywanych w Krakowie, z których 
przywiozły cztery medale, przyszedł czas 
na start w Pierwszym Otwartym Pucharze 
Śląska Dzieci i Młodzików w Taekwondo. 

Nina zdobyła trzy medale w kat. dziew-
częta rocznik 2009 – w konkurencji soft-
-stick - I miejsce i złoty medal, w konkuren-
cji techniki specjalne - II miejsce i srebrny 
medal oraz w konkurencji tempówki - III 
miejsce i brązowy medal. Ponadto Nina 
zdobyła tytuł najlepszego zawodnika w 
swojej kategorii. Zuzia także zdobyła trzy 
medale w swojej kategorii wiekowej, czyli 
dziewczęta rocznik 2011: w kategorii soft-
-stick - I miejsce i złoty medal oraz dwa 
miejsca III i dwa brązowe medale w konku-
rencjach techniki specjalne oraz tempów-
ki. Nina i Zuzia są zawodniczkami Klubu 
Sportowego Mistral z Wojkowic.

Kolejny sukces na swoim koncie odno-
tował również Jan Kopcik. Tenisista zajął III 
miejsce na turnieju rangi europejskiej Ten-
nis Europe do lat 14 w Kołobrzegu. Red.

ZAKOŃCZENIE SEZONU ROZGRYWEK LIGOWYCH GMINNYCH ZESPOŁÓW
Za nami ostatnia kolejka piłkar-

skich rozgrywek ligowych w sezonie 
2016/2017. Był to sezon pełen emocji 
- Iskra Psary awansowała do A klasy, a 
Błękitni Sarnów otarli się o awans do 
okręgówki. 

Po 14 sezonach grania w B klasie Iskra 
Psary wraca do A klasy! Jest to tym więk-
sze osiągnięcie, że podopieczni trenera 
Michała Pawliczka dostali się do niej już w 
24 kolejce, przed dwoma ostatnimi me-
czami sezonu.

Mecz, który zapewnił Iskrze awans, 
odbył się 3 czerwca i zakończył wynikiem 
5:1 w 65. minucie z powodu niepełnego 
składu drużyny gości. Po zakończonych 
rozgrywkach zawodnicy oraz licznie 
zgromadzeni kibice nie kryli radości ze 
zwycięstwa. Gratulacje oraz życzenia dal-

szych sukcesów wraz z nagrodą za awans 
wręczył drużynie obecny na spotkaniu 
wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.

O krok od awansu do klasy okręgowej 
znaleźli się Błękitni Sarnów. Podopieczni 
trenera Grzegorza Żaka uplasowali się na 
4. miejscu w tabeli A klasy sosnowieckie-

go podokręgu zdobywając 76 pkt.
Grający w A klasie Orzeł Dąbie zajął 

15. miejsce w tabeli z wynikiem 33 pkt, a 
Jedność Strzyżowice 18. miejsce z 14 pkt. 
3. lokatę B klasy zajął KS Preczów zdoby-
wając 58 pkt, a Góra Siewierska 10. lokatę 
z 30 pkt. Red.

Drużyna LKS Iskra Psary awansowała do A klasy

Sportowcy z naszej gminy w czerwcu wzięli szturmem sportowe podia na 
zawodach regionalnych oraz ogólnopolskich.

Nina i Zuzia Zapora z trofeami

SUKCESY SPORTOWCÓW Z GMINY PSARY

Monika Szczęsna tuż po dekoracji

Jan Kopcik z dyplomem 
na zgrupowaniu w KołobrzeguOd prawej Angelika Wątor z medalem

ZA NAMI WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY
Po raz trzynasty kolarski peleton 

przystąpił do zmagań w Wyścigu 
o Puchar Wójta Gminy Psary -  Bike 
Atelier Road. 18 czerwca przycią-
gnął on do Zagłębia blisko 300 miło-
śników szosowej rywalizacji.

Zawodnicy zmierzyli się z 22,5-kilome-
trową, pagórkowatą rundą ze startem i 
metą przy stadionie LKS Iskra Psary. Pętla 
prowadziła przez Strzyżowice, Górę Sie-
wierską, Twardowice, Najdziszów, Topo-
rowice, Dąbie Chrobakowe, Malinowice i 

w zależności od kategorii wiekowej poko-
nywana była od 1 do 4 razy. Najbardziej 
wytrenowani mieli zatem przed sobą 90 
kilometrów.

- Pobiliśmy zeszłoroczny rekord fre-

c.d. na str. 21
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kwencji, który wynosił 250 uczestników. 
Pogoda też dopisała, a kolarze zaprezen-
towali wysoki poziom. Na najdłuższym 
dystansie zwycięzca osiągnął średnią 
prędkość ponad 40 km/h, co jest bardzo 
dobrym wynikiem w zawodach dla ama-
torów, na tak wymagającej trasie – opo-
wiada Dariusz Leśniewski, organizator 
Bike Atelier Road. – Bardzo cieszy nas fakt, 
że na starcie stanęli zawodnicy, którzy w 
przeszłości królowali na polskich szosach 
i startowali m.in. w Wyścigu Pokoju, Tour 
de Pologne, mistrzostwach świata lub 
igrzyskach olimpijskich – Lechosław Mi-
chalak, Zbigniew Krzeszowiec, Jerzy Ja-
gieła, Paweł Czopek, Adam Wolański czy 
też Sławomir Chrzanowski. To świadczy o 
tym, że impreza cieszy się sporym presti-
żem wśród mastersów oraz amatorów i 
chętnie do nas wracają.

W 90-kilometrowym wyścigu w kate-
gorii open zwyciężył Marcin Korzeniow-
ski, który w 2-osobowym sprincie po-
konał Mateusza Łaszczyka. Z goniącego 
peletonu najszybszy był Patryk Domaga-

ła, plasując się w ten sposób na 3. miej-
scu. W rywalizacji na trzech okrążeniach 
(67,5 km), triumfował zawodnik z Łodzi, 
Adam Barcicki, który metę przekroczył 
samotnie. Wyprzedził innego czołowego 
mastersa Leszka Jakucia z Częstochowy 
oraz 7. kolarza Tour de Pologne 1985, Je-
rzego Jagiełę. Tuż za podium uplasowali 
się triumfator Tour de Pologne z 1977 
roku Lechosław Michalak oraz kilkukrotny 

zwycięzca etapowy Wyścigu Pokoju z lat 
70 tych Zbigniew Krzeszowiec.

Wśród kobiet wygrała Żaneta Juszkie-
wicz, pokonując Katarzynę Polakowską 
i Dominikę Kamińską. Trójka ta wjechała 
na metę razem i o ostatecznej kolejności 
zadecydował sprint z udziałem tych pań.

Na dwóch okrążeniach (45 km) Grze-
gorz Trams ograł w końcówce Zygmunta 
Pfeifera oraz Ksawerego Leszczyńskiego, 
natomiast na dystansie HOBBY (jedna 
pętla 22,5 km) po wygraną sięgnął Ma-
riusz Musiałek, zwyciężając po finiszu z 
4-osobowej czołówki. Za nim uplasował 
się Sebastian Grabis i Piotr Wyparło. Anna 
Wilczek była najlepszą z kobiet.

Organizatorzy zapewnili też atrakcję 
dla najmłodszych miłośników rowerowej 
rywalizacji. Specjalnie dla nich przygo-
towano wyścigi na terenie miasteczka 
zawodów, na dystansie dostosowanym 
do wieku uczestników. Tekst: www.bi-
keatelier.pl

Najmłodsi zawodnicy także stanęli do walki w wyścigach kolarskich

II TURNIEJ FIFA W PSARACH
10 czerwca w Gminnej Bibliote-

ce Publicznej w Psarach rozegrano 
Turniej FIFA 2017 zorganizowany 
dla mieszkańców gminy Psary. 

Rozgrywki prowadzone były na 
konsolach PS4. Podobnie jak w ubie-
głym roku zgromadziły one liczną 
grupę dzieci i  młodzieży z terenu 
gminy Psary.

Młodzi zawodnicy w wieku od 11 
do 16 lat rozgrywali swoje mecze 
systemem pucharowym. Walka była 
zacięta, a poziom umiejętności za-
wodników zaskoczył wszystkich zgro-
madzonych. Najlepszy okazał się Kac-
per Oleks, drugi był Kamil Paks, trzeci 
Kamil Pazik, a tuż za podium uplaso-
wał się Kacper Trojanowicz. Red. Zawody wzbudziły wiele emocji wśród startujących i kibiców

Młodzi kolarze na podium

c.d. ze str. 20
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SŁODKA PASJA MARIUSZA KAWIORSKIEGO

Głos Gminy Psary: Kiedy postano-
wił Pan zostać cukiernikiem?

Mariusz Kawiorski: Od dzieciństwa 
miałem smykałkę do gotowania. Gdy 
byłem w VIII klasie poszedłem zobaczyć, 
jak wygląda praca cukiernika i piekarza. 
Spodobało mi się to, jak wyrabia się cia-
sto drożdżowe, jak składa się torty.

GGP: Czy zawód cukiernika jest u 
Pana w rodzinie tradycją?

MK: W mojej rodzinie jestem pierwszą 
osobą, która poszła w tę stronę. Moja cór-
ka dopiero teraz zrozumiała, że chce być 
cukiernikiem, więc oprócz przyuczenia 
do zawodu, tłumaczę jej jak zarządzać 
zakładem. Mam nadzieję, że nasza firma 
będzie jedną z tych przekazywanych z 
pokolenia na pokolenie.

GGP: Co jest dla Pana inspiracją 
przy tworzeniu nowych deserów?

MK: Inspiracji szukamy na różne spo-
soby – burza mózgów ze znajomymi cu-
kiernikami i technologami, prasa branżo-
wa, internet, pomysły klientów. Staramy 
się ciągle rozwijać, nie stać w miejscu.

GGP: Jakie przepisy Pan preferuje - 
tradycyjne czy nowoczesne? Lubi Pan 
eksperymenty w kuchni?

MK: Większość naszych przepisów 
jest bardzo tradycyjna – pochodzą od 
moich oraz małżonki dziadków. Przepi-
sy na sernik, makowiec czy miodownik 
są nie do zastąpienia. Mamy oczywiście 

ciasta trochę nowocześniejsze. Wpro-
wadziliśmy do naszej oferty makaroniki 
francuskie oraz stół słodkości, w którym 
można znaleźć przeróżne współczesne 
połączenia smakowe.

GGP: Niedawno otwarli Państwo 
kawiarnię w Dąbiu Chrobakowym?

MK: Kawiarnia funkcjonuje od kwiet-
nia. Każdy gość może w niej skosztować 
naszych wypieków. Często przyjmujemy 
tu pary poszukujące tortu na wesele.

GGP: Jakie marzenia czy projekty 

chciałby Pan zrealizować?
MK: Planujemy w niedalekiej przyszło-

ści zacząć szkolenia dla osób zaintere-
sowanych cukiernictwem, dzieci lub po 
prostu amatorów słodkości. Będzie można 
nauczyć się na przykład temperowania 
czekolady, tworzenia figurek 3D z mas cu-
krowych i podstaw karmelarstwa. Mamy 
nadzieję, że każdy wyjdzie od nas zado-
wolony.

GGP: Dziękujemy za rozmowę!

Przedstawiamy wywiad z Mariuszem Kawiorskim, utytułowanym cukiernikiem, który ponad 20 lat temu założył 
w gminie Psary swoją cukiernię.

JUBILEUSZ 115. LECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA
W czerwcu I Liceum Ogólno-

kształcące im. Mikołaja Kopernika w 
Będzinie obchodziło jubileusz 115. 
lecia szkoły.

Być uczniem będzińskiego „Koper-
nika” to zaszczyt, ale być jego absol-
wentem to chluba. Tymi słowami roz-
począłem swoje wystąpienie podczas 
obchodów jubileuszu 115. lecia „Ko-
pernika”. „Kopernik” jest pierwszym 
z trzech aktualnie czynnych liceów w 
Będzinie. Ta szkoła jest znana nie tylko 
w powiecie będzińskim, w woj. śląskim, 
ale i w całej Polsce. Tu uczyli się przed 
laty wielcy, wybitni ludzie, rozsławia-
jący ojczyznę. Tę szkołę wspierali w 
początkach jej istnienia przemysłow-
cy Zagłębia Dąbrowskiego. Należy 
wspomnieć, że Stanisław Skarbiński 
był jednym z przewodniczących Rady 
Opiekuńczej Szkoły. A uczeń tej szkoły, 

Kazimierz Kierzkowski zapoczątkował 
ruch oporu w Zagłębiu Dąbrowskim 
w chwili wybuchu II wojny światowej. 
Tablice upamiętniające tych ludzi są 
umieszczone w murach szkoły. Waż-
nym akcentem I Liceum Ogólnokształ-
cącego jest uhonorowanie patrona 
szkoły Mikołaja Kopernika przez wy-
wieszony od lat w auli portret astrono-
ma.

Jestem absolwentem tej szkoły  
(4. letnie gimnazjum i 2. letnie liceum). 
Moja edukacja w „Koperniku” rozpo-
częła się we wrześniu 1945 r., a zakoń-
czyła się w czerwcu 1951 r. Jestem za-
dowolony, a jednocześnie dumny, że 
jestem maturzystą będzińskiego „Ko-
pernika”. Tu wspomnę, że w czerwcu 
1951 r. świadectwo maturalne otrzyma-
ło 90 absolwentów (wtedy była to szko-
ła męska). Część uczniów, maturzystów 

zdobywało wiedzę tylko przez cztery 
lata, bowiem przybyli do „Kopernika”  
po 8 klasach szkoły powszechnej. Ja i 
wielu innych rozpocząłem naukę po 
sześciu klasach szkoły podstawowej (w 
Łagiszy). Do będzińskiego „Kopernika” 
chodzili chłopcy z Będzina, Czeladzi, 
Grodźca, Łagiszy, a nawet z Dąbrowy. 

Na spotkanie jubileuszowe do „Ko-
pernika” przybyło wiele zacnych osób, 
przedstawicieli różnych instytucji, a 
wśród nich m.in. wójt gminy Psary To-
masz Sadłoń, który w swym wystąpie-
niu przekazał życzenia uczniom, ab-
solwentom, gronu pedagogicznemu 
i dyrektorowi Liceum, dołączając przy 
tym upominek. Ja podczas wystąpie-
nia przekazałem do zbiorów biblioteki 
L.O. osiem różnych książek mojego au-
torstwa z dedykacją. B.C.

INFORMACJE

Mariusz Kawiorski wraz z córkami podczas gminnych dożynek
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W PSARACH ODBYŁ SIĘ MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

Jednym z uczestników Międzynaro-
dowego Festiwalu Folklorystycznego 
była grupa z Łotwy. W jej skład wcho-
dzą nauczyciele ze szkoły średniej w 
Daugavpils. Grupa, oprócz tradycyj-
nych piosenek i tańców łotewskich, 
prezentuje muzykę innych narodów, 
w tym polską, białoruską i rosyjską. 
Nazwa Vermeles oznacza piołun, czyli 
roślinę, która ma gorzki smak, ale jest 
niezwykle pożyteczna.

Psary gościły również folkową grupę 
taneczną Cserrego z Węgier. Podczas 
swoich występów zespół zaprezen-
tował na scenie kolorowe tradycje lu-
dowe oraz tańce z różnych regionów 
Węgier.

Kolejnym gościem festiwalu była 
grupa Parangul z Rumunii. Zespół wy-
stępował na licznych przeglądach i 
festiwalach krajowych oraz zagranicz-
nych, prezentując różnorodność folk-

loru rumuńskiego oraz międzynaro-
dowego. W czasie występu w gminie 
Psary pokazał m.in. taniec z Doliny Jiu, 
Oltenii, Transylwanii oraz Ciuleadra, a 
także dziewczęcy taniec Crihalma. Na-
zwa zespołu pochodzi od najwyższego 
szczytu Karpat.

Na festiwalu wystąpił również ze-
spół Mały Śląsk, który na przeglądach 
i festiwalach zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych, zdobył liczne wyróż-
nienia i nagrody. W trakcie występów 
zaprezentował tańce narodowe i regio-
nalne. Zespół jest objęty patronatem 
przez Państwowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Międzynarodowy Festiwal Folklory-
styczny zgromadził zaproszonych go-
ści i licznie przybyłych mieszkańców 
gminy Psary. Impreza pozwoliła zapo-
znać się z folklorem czterech europej-
skich państw. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji 
filmowej i fotograficznej z imprezy na 
stronie www.psary.pl w zakładce aktu-
alności oraz na https://www.youtube.
com/GminaPsary Red.

Po raz pierwszy w Psarach został 
zorganizowany Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny. W ramach 
festiwalu gminę Psary odwiedziły 
grupy z Łotwy, Węgier i Rumunii. 
Zwieńczeniem imprezy były wystę-
py wszystkich zespołów 18 czerwca 
na stadionie LKS Iskra Psary.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

Mariusz Kawiorski

Grupa Vermeles z Łotwy poza utworami łotewskimi wykonała również polskie

Na scenie pojawił się zespół Parangul Ensamble z Rumunii

Zespół Cserrego z Węgier dał żywiołowy pokaz węgierskich tańców ludowych


