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W ramach inwestycji wybudowano 
dwa boiska wielofunkcyjne: jedno o wy-
miarach 36,6 na 18 m, na którym można 
grać w piłkę ręczną i nożną, koszykówkę 
a także tenisa ziemnego oraz drugie bo-
isko do siatkówki o wymiarach 18 na 9 
m. Place do gry mają nawierzchnię poli-
uretanową w kolorach bordo i zielonym. 
Dodatkowo powstała też bieżnia z roz-
biegiem i skocznią do skoku w dal oraz 
trybuny dla 141 widzów. Zainstalowano 
również 5 ławek oraz 2 wiaty dla zawod-
ników rezerwowych.

Kluczowy element przedsięwzięcia 
stanowiło wybudowanie drogi wraz z 
odwodnieniem, która stanowi ciąg pie-
szo-jezdny łączący ul. Podgórną i Szkolną. 
Powstało nowe ogrodzenie placu oraz 
piłkochwyty za bramkami i od strony 
ul. Podgórnej. Przy obiekcie stworzono 
parking na 9 samochodów, w tym jedno 
miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Wy-
konano także system monitoringu wizyj-
nego, oświetlenie parkowe wzdłuż drogi 

oraz profesjonalne oświetlenie sportowe 
umożliwiające grę po zmroku. Dodatko-
wo na placu szkolnym powyżej boiska 
wybudowano plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią, zgodnie z wytycznymi 
rządowego programu „Radosna Szkoła”. 

Uzupełnieniem zagospodarowania tere-
nu były: montaż 2 masztów flagowych 
oraz wykonanie schodów terenowych, 
tworzących szlak komunikacyjny między 
placem zabaw i boiskiem a drogą.

Ogólna wartość całej inwestycji to 
1 462 470 zł, z czego dotacja unijna z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wynosi 400 000 zł, a dotacja Minister-
stwa Sportu i Turystyki 388 000 zł. Na 
budowę placu zabaw gmina pozyskała 
także dofinansowanie z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w ramach programu 
Radosna Szkoła w kwocie 63 850 zł.

Oficjalne otwarcie kompleksu spor-
towego w Sarnowie nastąpiło 18 paź-
dziernika br. Podczas imprezy odbyło się 
uroczyste przecięcie wstęgi, można było 
również obejrzeć doskonale przygoto-
wane występy artystyczne przygotowa-
ne przez przedszkolaków i uczniów z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sar-
nowie. Po części oficjalnej na boiskach 
rozpoczęły się rodzinne rozgrywki. 
Wśród zgromadzonych na uroczysto-
ści gości znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm 
RP – Waldemar Andzel, Wicemarszałek 

Wart blisko 1,5 mln zł kompleks sportowo-rekreacyjny za budynkiem Szkoły Podstawowej w Sarnowie został 
zrealizowany dzięki unijnym i krajowym dotacjom o wartości ponad 851 tys. zł.

Boisko wielofunkcyjne z trybunami

KOMPLEKS SPORTOWY W SARNOWIE JUŻ OTWARTY!

c.d. na str. 20Widok z lotu ptaka na kompleks sportowy w Sarnowie
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Wykonawcą prac było Hutnicze Przed-
siębiorstwo Remontowe z Dąbrowy Gór-
niczej. Zadanie to warte 399 379,19 zł jest 
objęte unijną dotacją z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na sali bankietowej wykonano nową 
instalację elektryczną oraz zainstalowano 
punkty i oprawy oświetleniowe. Na ścia-
nach położono gładzie gipsowe i tynki. 
Na scenie wykonano ściankę stanowiącą 
ekran projekcyjny oraz podwieszany sufit 
z płyt kartonowo-gipsowych, w którym 
zainstalowano oprawy oświetleniowe. 
Na sali zawisły również dwa okazałe ży-
randole. Parkiet został przeszlifowany i 
pomalowany. Sanitariaty przebudowano, 
instalując szersze drzwi wejściowe do 
nich, montując nową armaturę i płytki na 
ścianach. W holu wejściowym położono 
także płytki na posadzce oraz wykonano 
estetyczny napis. Dodatkowo wykonano 
remont szatni znajdującej się w podpiw-
niczeniu. Warto dodać, że do sali zaku-
piono już nowe estetyczne krzesła oraz 
rzutnik multimedialny. Obiekt w Psarach 
będzie udostępniony dla mieszkańców 
już w listopadzie.

Obecnie trwają prace w sali bankieto-
wej w Dąbiu, gdzie ze względów bezpie-
czeństwa należało dodatkowo wzmocnić 
konstrukcję wspierającą dach. Na ukoń-

czeniu są roboty związane z remontem 
sanitariatów oraz zabudową nowej in-
stalacji elektrycznej, sala powinna zo-
stać otwarta jeszcze przed końcem tego 
roku. Ponadto na potrzeby sali w Dąbiu 
zakupiono już 100 nowych krzeseł, 15 
stołów, 4 wieszaki, nagłośnienie, meble 

kuchenne i sprzęt AGD, w tym 2 stoły 
kuchenne. Również i te – warte ponad 
32 tys. zł – zakupy zrealizowane były przy 
unijnej dotacji z PROW.

Obiekty w Dąbiu i w Psarach moder-
nizowane są, dzięki unijnej dotacji w wy-
sokości 100 tys. zł. Red.

ZAKOŃCZONO REMONT SALI BANKIETOWEJ W PSARACH
W połowie października zakoń-

czył się remont w psarskiej remizie 
dzięki, któremu nowe oblicze zy-
skała sala bankietowa, hol wejścio-
wy, szatnia i toalety.

Sala bankietowa w remizie OSP w Psarach prezentuje się okazale

W ramach tego zadania zamontowano 
następujące urządzenia zabawowe: huś-
tawka na sprężynie, karuzela „bryza”, gra 
integracyjna kółko i krzyżyk, kosz do ko-
szykówki, sześciokąt wielofunkcyjny, rów-
noważnia, oraz betonowy stół do szachów. 
Na placu po byłej mleczarni powstała też 
druga w gminie siłownia na świeżym po-
wietrzu z takimi przyrządami do ćwiczeń 
jak: biegacz i orbitek, twister i wahadło 
oraz prasa nożna i wioślarz. Dodatkowo 
zainstalowano 5 ławek oraz wybrukowano 
chodniki dla pieszych. Dodatkowo wyre-
montowano rów przylegającego do placu 

zabaw, którego skarpy utwardzono płyta-
mi ażurowymi, a dno wyłożono płytkami 
betonowymi. W ramach zlecenia wyko-
nawca nasadził zieleń w postaci 60 sztuk 
drzew i krzewów liściastych, które stano-
wić będą zielone ogrodzenie kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego, wiosną zostanie 
wykonane panelowe ogrodzenie całego 
terenu. Zadanie to jest dofinansowane z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w wysokości 65 915 zł.

Red.

PLAC ZABAW W GOLĄSZY DOLNEJ GOTOWY
W Goląszy Dolnej zakończono 

prace nad budową nowego placu 
zabaw. Wykonawcą zadania wyłonio-
nym w przetargu nieograniczonym 
była firma GRUMIX S.C., a wartość 
prac wyniosła 162 360 zł.

Plac zabaw w Goląszy Dolnej
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W lutym 2014 r. Gmina Psary wspól-
nie z Miastem i Gminą Siewierz złożyła 
wniosek o dofinansowanie dla projektu 
pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycz-
nej w gminie Psary i Siewierz celem stwo-
rzenia wspólnego markowego produktu 
turystycznego”, a 9 października został 
on objęty unijną dotacją wysokości 1 008 
964,45 zł. Jest to projekt partnerski dwóch 
samorządów, w którym gmina Psary pełni 
rolę Lidera.

W ramach tego przedsięwzięcia plano-
wane jest uporządkowanie i zagospoda-
rowanie placu strażackiego w Preczowie 
poprzez budowę m.in.: nowej, zadaszo-
nej sceny letniej i boiska sportowego o 
bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu (w 
miejscu istniejącego asfaltowego placu do 
gry w koszykówkę). Wykonany zostanie 
także nowy wyjazd dla straży pożarnej na 
ul. Szkolną, powiększony będzie istnieją-
cy plac zabaw, zamontowane zostaną też 
urządzenia do fitnessu na świeżym powie-
trzu, a także ławki i miejsca odpoczynku.

Wartość całego projektu po stronie 
Gminy Psary wynosi 838 276 zł, z czego 
unijne dofinansowanie z RPO WSL to 639 
874,05 zł. Gmina Siewierz w ramach pro-
jektu planuje wykonać iluminację Zamku 
Biskupów Krakowskich w Siewierzu oraz 
zagospodarować przyległy teren poprzez 
montaż mobilnej sceny letniej i obiektów 
małej architektury oraz nasadzenie zieleni. 
Wartość siewierskiej części projektu to 

434 224 zł, z czego unijna dotacja wynosi 
369 090,40 zł.

Realizacja całego projektu rozpocznie 
się wkrótce, dlatego że musi on zostać wy-
konany i rozliczony do czerwca 2015 r.

„- Bardzo się cieszę, że nasz projekt 
został wybrany do dofinansowania” - 
mówi Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary:  
„-Czeka nas prawdziwa eksplozja nowych 
inwestycji w Preczowie, ponieważ oprócz 
zagospodarowania placu strażackiego 
już wkrótce rozpoczniemy budowę ulicy 

Szkolnej, a także do połowy przyszłego 
roku dokończymy budowę stadionu Bły-
skawicy Preczów. Również dzięki unijnym 
środkom na tym obiekcie powstaną trybu-
ny, ogrodzenie, piłkochwyty, droga dojaz-
dowa i parking, a także całkowicie nowa 
murawa z systemem nawadniania. Dzięki 
kolejnemu unijnemu projektowi zakupimy 
też wyposażenie i meble do szatni piłkar-
skiej Błyskawicy Preczów warte ok. 100 
tys. zł”.

Red.

Wizaulizacja zagospodarowania placu przy remizie OSP w Preczowie

Gmina Psary pozyskała kolejną unijną dotację, tym razem z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego. Sfinansowane zostanie zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej w Preczowie.

BLISKO 640 TYS. ZŁ UNIJNEJ DOTACJI NA PLAC PRZY REMIZIE W PRECZOWIE

W ramach zgłoszonego do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu 
powstanie blisko 6 km nowej sieci wodo-
ciągowej w Psarach na ulicach: Gródkow-
skiej, Bocznej, Kamiennej, Łącznej i Gra-
bowej, a także nowa sieć wodociągowa 
powiatowej ul. Belnej w Strzyżowicach. 
Projekt obejmuje także remont dachu 
oczyszczalni ścieków na Osiedlu w Mali-
nowicach.

„Wybór naszego projektu do dofi-

nansowania to ogromny sukces” – mówi 
Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary. „Jest 
to już trzeci, duży projekt wymiany sieci 
wodociągowej realizowany przy unijnym 
dofinansowaniu w tej kadencji. Ogółem 
przyznane dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich to blisko 
4 mln zł”.

Spodziewając się, że wniosek Gminy 
Psary zostanie objęty unijnym dofinanso-
waniem władze gminy podjęły decyzję o 

jego realizacji już wcześniej. Obecnie wy-
mieniana już jest sieć wodociągową na ul. 
Gródkowskiej i Bocznej w Psarach. Cały 
projekt musi zostać zrealizowany i rozli-
czony z Urzędem Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego do końca czerwca 
2015 r. Red.

KOLEJNY 1,1 MLN ZŁOTYCH UNIJNEJ DOTACJI NA WYMIANĘ WODOCIĄGU
7 października Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinanso-

wania projekt Gminy Psary pod nazwą: „Rozwój infrastruktury wodno-
-ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Malinowicach”. Wartość przyznanego Gminie Psa-
ry dofinansowania to 1 136 756 zł.

Prace na ul. Gródkowskiej w Psarach
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Gmina Psary jest liderem porozumie-
nia gmin, przez które przebiega droga 
wojewódzka 913, i które zdecydowały 
się pokryć koszty wykonania koncepcji 
przebudowy tego szlaku komunikacyjne-
go. Dokumentacja ta jest niezbędna, by 
ubiegać się o dofinansowanie w nadcho-
dzącym okresie programowania unijnego. 
Przebudowa DW 913 znajduje się już na 
wstępnej liście projektów kluczowych, 
które mają szansę na realizację przy 85% 
dotacji unijnej. 

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 
wynosi 77 mln zł, z czego potencjalna do-
tacja to 61,6 mln zł. Niestety na lata 2014-
2020 przewidziano na drogi dużo mniej 
środków unijnych niż w programach na 
lata 2007-2013, dlatego też największe 
szanse na realizację projektów będą mieć 
ci wnioskodawcy, którzy wykażą się goto-

wą dokumentacją budowlaną z pozwole-
niem na budowę. Gminy: Psary, Bobrow-
niki, Ożarowice, Mierzęcice i Będzin, 
chcąc umożliwić realizację projektu, zde-
cydowały się w całości sfinansować wy-
konanie koncepcji przebudowy DW 913, 
stanowiącej podstawę dla przygotowania 
– w kolejnym etapie prac – projektu bu-
dowlanego. Koszt wykonania koncepcji 
przebudowy wynosi 47 355 zł – poszcze-
gólne gminy płacą za niego proporcjonal-
nie do długości przebiegu drogi przez ich 
teren – w przypadku gminy Psary jest to 
46,5%. 

Koncepcja przewiduje przebudowę 
całej drogi tak, by spełniała ona wysokie 
normy bezpieczeństwa. Docelowo jezd-
nia asfaltowa będzie miała co najmniej 7 
m szerokości, a na całej długości drogi 
powstanie ciąg pieszo-rowerowy, prze-

budowane zostaną skrzyżowania, które 
obecnie nie spełniają norm bezpieczeń-
stwa, powstanie też odwodnienie drogi.

Twórcy koncepcji analizowali również 
kwestie własności terenu niezbędnego 
do wykonania tej inwestycji. Koncepcja 
zostanie przygotowana i zatwierdzona do 
końca października tego roku. Jako gmina, 
mocno liczymy na to, że na jej podstawie 
samorząd województwa niezwłocznie 
zleci opracowanie projektu budowlanego 
a to z kolei zwiększy szanse na naszą do-
tację.

Podsumowując, jest to ogromna szan-
sa, by przy gigantycznym unijnym dofinan-
sowaniu przebudować drogę, która od lat 
stanowi jedno z najniebezpieczniejszych 
miejsc w gminie dla ruchu pieszych i ro-
werzystów. Red.

Do przebudowy jest ponad kilometr 
drogi oraz skrzyżowanie ulic Szkolnej 
z  Wiejską i Sosnową. Na całej długości 
ul. Szkolnej zostanie wybudowany chodnik, 
a także rów odwadniający, a na niektórych 
odcinkach kanalizacja burzowa, która od-
prowadzi wody opadowe do Przemszy. W 
celu zapewnienia korzystnego montażu fi-
nansowego gmina przygotowała i złożyła do 

Wojewody wniosek o przyznanie dotacji 
na przebudowę ul. Szkolnej z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
potocznie nazywanego „schetynówką”. Po-
tencjalna dotacja Wojewody to 50% kosz-
tów budowy drogi.

„Przystępujemy do kompleksowej prze-
budowy ul. Szkolnej w Preczowie, która bę-
dzie największą gminną inwestycją budow-

laną w przyszłym roku.” - powiedział Wójt 
Gminy Psary Tomasz Sadłoń. „Ubiegamy się 
u Wojewody o przyznanie dotacji na budo-
wę ul. Szkolnej, natomiast nie uzależniamy 
wykonania inwestycji od jej przyznania. 
Sytuacja finansowa gminy jest dziś bardzo 
dobra, dlatego podjęliśmy decyzję, by wyło-
nić wykonawcę tego zadania jeszcze w tym 
roku i podpisać z nim umowę na realizację 
tego przedsięwzięcia, co da gwarancję, że 
ul. Szkolna będzie przebudowana w przy-
szłym roku, nawet jeśli miałoby pieniędzy 
ze „schetynówki” nie wystarczyć dla naszej 
gminy. Nasz wniosek o dotację jest jednak 
dobrze przygotowany i jesteśmy pełni opty-
mizmu, że Wojewoda wybierze go do dofi-
nansowania.”

„Bardzo cieszę się, że gmina przystąpiła 
do przebudowy ul. Szkolnej. Jest to jedno 
z najważniejszych zadań do wykonania w 
sołectwie, na którego realizację mieszkańcy 
czekali od wielu kadencji” - powiedział Jaro-
sław Nowak, Radny Gminy Psary wybrany 
na to stanowisko z Preczowa. Red.

7 października Wójt Gminy Psary ogłosił przetarg na kompleksową prze-
budowę ul. Szkolnej w Preczowie. 22 października nastąpiło otwarcie ofert, 
które są w trakcie oceny formalnej, a najniższa cena wynosi 1 924 641,41 zł.

KONCEPCJA PRZEBUDOWY DW 913 PRAWIE GOTOWA
Na ukończeniu są prace nad koncepcją kompleksowej przebudowy DW 913. Jeśli na jej bazie szybko po-

wstanie projekt budowlany, inwestycja ta ma szansę otrzymać unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZONO PRZETARG NA BUDOWĘ UL. SZKOLNEJ W PRECZOWIE

Nawierzchnia na ulicy Szkolnej w Preczowie jest w bardzo złym stanie

INWESTYCJE

Jak co roku gmina Psary dofinansowu-
je realizację zadań przy drogach powia-
towych. Dzięki 50% wsparcia gminy po-
wstaje właśnie odcinek chodnika łączący 
remizę OSP z budynkiem byłej szkoły w 
Goląszy Górnej, wcześniej na wspomnia-

nym odcinku Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Dąbiu wymienił sieć wodociągo-
wą.

Gmina Psary przeznaczyła w 2014 roku 
300 tys. zł na dotację inwestycji drogo-
wych przy drogach powiatowych na tere-

nie naszej gminy. Dzięki tym pieniądzom 
powstał już odcinek chodnika przy ul. 
Belnej w Strzyżowicach, a wkrótce zosta-
nie rozpoczęta budowa odwodnienia ul. 
Wiejskiej w Preczowie. Red.

POWSTAJE CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ W GOLĄSZY GÓRNEJ
Po wielu kadencjach oczekiwań rozpoczęła się budowa chodnika przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej.
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Gmina zrealizowała właśnie projekt 
o nazwie „Zakup i dostawa wyposaże-
nia świetlic wiejskich na terenie Gminy 
Psary”, który był realizowany przy do-
tacji unijnej w kwocie 77 316 zł z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach Lokalnej 
Grupy Działania „Brynica to nie gra-
nica”. W ramach przedsięwzięcia za-
kupiono wyposażenie do świetlic wiej-
skich i ośrodków kultury o wartości 
118 873,74 zł. Największe zakupy po-
czyniono do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gródkowie, gdzie zainstalowa-
no profesjonalną kurtynę rozsuwaną 
mechanicznie oraz ekran projekcyjny 
o wym. 5 na 3 m. Dodatkowo zakupio-
no biurowe urządzenie wielofunkcyj-
ne, 20 stołów i 150 krzeseł konferen-
cyjnych oraz wyposażenie kuchenne. 
Świetlica w Preczowie wzbogaciła się o 
meble, wieszaki naścienne, przeszklo-
ną gablotę, garnki oraz rolety na okna. 
Do świetlicy w Brzękowicach Górnych 
dostarczono 15 stołów konferencyj-
nych i wieszaki stojące, a do obiektu w 
Strzyżowicach wyposażenie kuchenne 
i naczynia. Świetlica w Dąbiu zyskała 

nagłośnienie, 15 stołów, 100 krzeseł, 
kuchnię gazowo-elektryczną, wieszaki 
stojące oraz meble kuchenne.

Doposażone, dzięki unijnemu pro-
jektowi, gminne obiekty będą mogły 

lepiej pełnić funkcje kulturalno-oświa-
towe oraz posłużą jako miejsca spo-
tkań społeczności lokalnych.

Red.

INFORMACJE

Dobiegła końca realizacja kolejnego projektu unijnego, w ramach którego zakupiono wyposażenie do świe-
tlic wiejskich warte blisko 120 000 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie zainstalowano m.in. elek-
trycznie rozsuwaną kurtynę i ogromny ekran projekcyjny.

NOWE WYPOSAŻENIE DLA ŚWIETLIC WIEJSKICH ZA BLISKO 120 TYS. ZŁ

Nowa scena w GOK w Gródkowie

Przez ostatnie cztery lata dług gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych został zmniejszony o ponad 
2 mln zł i należy stwierdzić, że problem zadłużenia nie stanowi dziś przeszkody w rozwoju gminy.

DŁUG GMINY MNIEJSZY A NADWYŻKA OPERACYJNA REKORDOWA

Na koniec stycznia 2010 r. zadłużenie 
gminy z tytułu kredytów długotermino-
wych wynosiło ponad 9,2 mln zł, co stano-
wiło blisko 40% jej wykonanych rocznych 
dochodów. W kolejnych latach dzięki 
sumiennym spłatom bardzo wysokich 
rat kredytu był on sukcesywnie zmniej-
szany. Dług gminy na 30 września 2014 r. 
wyniósł 7 149 008,99 zł i był mniejszy w 
stosunku do długu z początku kadencji o 
2 058 512,57 zł. Stanowi on już tylko oko-
ło 20% wykonanych rocznych dochodów 
gminy. Należy zwrócić uwagę, że wysokie 
spłaty rat kapitałowych kredytów długo-
terminowych zaciągniętych w poprzed-
niej kadencji czekają nas jeszcze tylko w 
2015 r., w którym wyniosą ponad 1,7 mln 
zł. Jak wynika z Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Psary po roku 2016 raty 
kredytów będą gruntownie mniejsze i wy-
niosą ok. 560 000 zł na rok.

„Jednym z największych osiągnięć tej 
kadencji jest naprawa finansów gminy” – 
mówi Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary 

– „Roczne dochody gminy wzrosły w tej 
kadencji już o blisko 40%, zmniejszył się 
dług gminy o ponad 2 mln zł, a najważniej-
szy wskaźnik kondycji finansowej gminy, 
czyli nadwyżka operacyjna tzn. różnica 
pomiędzy bieżącymi dochodami i bieżą-
cymi wydatkami w danym roku jest dziś 
na rekordowo wysokim poziomie. Na ko-
niec 2013 r. po opłaceniu wszystkich bie-
żących wydatków gminie pozostało z wła-
snych środków na inwestycje blisko 3 mln 

zł. W tym roku wynik ten będzie jeszcze 
lepszy, ponieważ nadwyżka operacyjna 
po trzech kwartałach 2014 r. wynosiła już  
4 051 772,22 zł. To właśnie zdrowe i na-
prawione finanse gminy są dziś podstawą 
dla nas do rozważenia realizacji nowych, 
ambitnych zadań, takich jak zakrojona na 
dużą skalę wymiana sieci wodociągowej, 
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
czy uruchomienie gminnego żłobka”. 
Red.
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Trwa warta blisko 300 tys. zł 
kompleksowa przebudowa ulicy 
Bocznej w Strzyżowicach.

Wykonawcą tego przedsięwzięcia 
jest firma Drogrem S.C. z Bytomia. 
Na ulicy Bocznej wybudowała ona 
już kanalizację burzową, podbudo-
wę i wykonuje nową nawierzchnię z 
kostki brukowej.

Inwestycja ta ma być zrealizowa-
na do połowy listopada br. i stano-
wi jedno z wielu zadań remonto-
wo-budowlanych realizowanych na 
gminnych drogach w 2014 r. Należy 
podkreślić fakt, że w bieżącym roku 
na wszystkie tego typu prace na dro-
gach gmina Psary wyda aż ponad 4 
mln zł. Red.

TRWA ZNAKOWANIE TRAS ROWEROWYCH W GMINIE PSARY

TRWAJĄ PRACE NA ULICY BOCZNEJ W STRZYŻOWICACH

W ramach tego zadania wykonano 
już oznakowanie blisko 20 km szlaków 
rowerowych, a obecnie trwają prace 
budowlane związane z utwardzeniem 
600-metrowego odcinka trasy rowe-
rowej w Gródkowie.

Przebieg tras wytyczonych na te-
renie gminy jest zgodny z ramową 
koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowe-
rowych opracowaną przez mgr inż. 
Piotra Rościszewskiego dla Śląskiego 
Klubu Znakarzy Tras Turystycznych 
przy Oddziale Kolejowym PTTK w 
Gliwicach. Zgodnie z kryteriami pro-
wadzenia tras rowerowych o charak-
terze turystycznym szlaki te prowadzą 
w miarę możliwości drogami o małym 
natężeniu ruchu, bocznymi drogami o 
nawierzchni asfaltowej lub tłucznio-
wej, a także przez tereny leśne, intere-
sujące pod względem przyrodniczym i 
rekreacyjnym.

Na terenie naszej gminy znakowane 
są następujące szlaki dla cyklistów:

Trasa rowerowa nr 5 prowadzi na 
przemian drogami polnymi i asfalto-
wymi od granicy z Będzinem przez 
Gródków Nowy, w kierunku Psar Żu-

rawińca, dalej przez Malinowice, Golą-
szę Dolną i Dąbie Dolne, w kierunku 
Przeczyc.

Trasa rowerowa nr 426 biegnie 
drogami asfaltowymi od granicy z 
Gminą Bobrowniki koło Twardowic, 
przez Górę Siewierską do Brzękowic 
Wału, a następnie drogą gospodarczą 
do Poddzwonka i drogą asfaltową do 
Goląszy Dolnej, gdzie łączy się z trasą 
rowerową nr 5.

Trasa rowerowa nr 507 rozpoczyna 

się na granicy Będzina koło Podłosia, 
skąd prowadzi drogą leśną do Będzi-
na Glinicy, a dalej drogą żwirową do 
Psar Żurawińca i drogami asfaltowymi 
przez Malionowice i Dąbie Dolne do 
granicy z Gminą Mierzęcice koło To-
porowic Gostowa.

Już wkrótce w ramach projektu 
wydane zostaną mapy, foldery i ulotki 
szczegółowo informujące o przebiegu 
wytyczonych szlaków rowerowych. 
Zachęcamy też do zapoznania się z 
regulaminem korzystania z oznakowa-
nych szlaków rowerowych udostęp-
nionym na stronie internetowej www.
psary.pl w sekcji „Aktualności”.

Red.

Z myślą o amatorach turystyki rowerowej Gmina Psary realizuje projekt pn. „Przebudowa i oznakowanie rowe-
rowych na terenie Gminy Psary”, współfinansowany ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Unijna dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych brutto, 
a wartość całego przedsięwzięcia wynosi blisko 150 000 zł.

Układanie kostki na ulicy Bocznej w Strzyżowicach

Malowniczy widok na trasie w Górze Siewierskiej
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Bardzo wiele osób jest zainteresowanych terminem powstania centrum logistycznego w Sarnowie i w Psa-
rach. Ponieważ realizacja tej inwestycji nie zależy od władz samorządowych, toteż poprosiliśmy o wypowiedź 
właściciela terenu, na którym ma ono powstać – szefa firmy DL Invest, Dominika Leszczyńskiego.

Na wstępie przypomnijmy, że w 
uchwalonych w 2010 r. Planach Za-
gospodarowania Przestrzennego dla 
Sarnowa i Psar przewidziano ponad 
100 ha terenu pod działalność usługo-
wą, nieuciążliwą produkcję oraz usługi 
sportowe i rekreacyjne. Już na etapie 
uchwalenia dokumentu właściciel te-
renu deklarował, że planuje utworzyć 
tam duże centrum logistyczne z halami 
o powierzchni kilku hektarów. Twórcy 
planu nałożyli jednak na inwestora bar-
dzo duży obowiązek w postaci budowy 

bezkolizyjnego węzła w ciągu drogi kra-
jowej nr 86, który miałby zapewnić bez-
kolizyjną komunikację dla przyszłego 
centrum logistycznego. Plan miejscowy 
jednoznacznie stwierdza, że inwestor 
nie może wybudować hal magazyno-
wych, ani rozpocząć w nich działalno-
ści bez wcześniejszego wybudowania 
wiaduktu nad wspomnianą drogą, wraz 
z pasami włączeniowymi w każdym kie-
runku.

Do tej pory taki węzeł nie powstał, a 
nawet inwestor nie uzyskał pozwolenia 

na jego budowę. Problem tkwi w tym, 
że zarządca DK 86, czyli Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
nie zgadza się, by węzeł wybudował 
prywatny inwestor, ponieważ traktuje 
go jako skrzyżowanie drogi krajowej z 
drogą powiatową (przedłużenie ul. Aka-
cjowej) i chce, by inwestorem, który 
wystąpi o zgodę na budowę tego węzła 
był Starosta Będziński. Od 2012 r. toczą 
się już rozmowy pomiędzy GDDKiA w 
Katowicach, Powiatem Będzińskim oraz 

CZEKAMY NA CENTRUM LOGISTYCZNE W SARNOWIE

Za nami pierwsze 12 miesięcy działania nowego systemu gospodarowania odpadami, który we wszystkich 
gminach w Polsce został wprowadzony 1 lipca 2013 r. Czas na podsumowanie tego okresu.

Zmiana przepisów wprowadzona 
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 
2013 r. nałożyła na gminy obowiązek 
zorganizowania systemu odbioru i za-
gospodarowania odpadów komunal-
nych. Również Gmina Psary zastosowa-
ła się do nowego prawa i w przetargu 
wybrała firmę, która w tym zakresie 
obsługuje naszych mieszkańców.

Należy podkreślić fakt, że miesz-
kańcy naszej gminy sumiennie uiszczają 
opłatę za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Ściągalność 
tzw. opłaty śmieciowej za pierwsze 
12 miesięcy wyniosła 84%. Z tego ty-
tułu do budżetu gminy za pierwsze 12 
miesięcy funkcjonowania tego systemu 
wpłynęło 1 249 273,19 zł. Wszystkie 
wydatki gminy związane z wprowadze-
niem, organizacją i funkcjonowaniem 
nowego systemu gospodarki odpada-
mi za ten sam okres wyniosły 1 611 
282,81 zł.

Bieżące wydatki związane z odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów, 
obsługą administracyjną, akcją infor-
macyjną, zakupem sprzętu kompute-
rowego i odpowiedniego oprogramo-
wania za pierwszy rok wyniosły 1 028 
555,44 zł. Dodatkowo gmina poniosła 
również znaczące wydatki majątkowe 
na zakup stojaków na worki ułatwia-
jących segregację śmieci, kompostow-
ników dla mieszkańców oraz budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Dąbiu na łączną kwo-
tę 582 727,37 zł. Widać więc, że koszty 
wdrożenia i funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalny-
mi w Gminie Psary w pierwszym roku 
jego działania były o 362 009,62 zł wyż-
sze niż wpływy z opłaty śmieciowej od 
właścicieli nieruchomości. Należy jed-
nak zauważyć, że spora część kosztów 
to wydatki majątkowe na zakup stoja-
ków, pojemników i budowę PSZOK, 
które mają charakter jednostkowy i nie 
będą w najbliższych latach powtarzane, 
a co za tym idzie nie będą zwiększać 
kosztów funkcjonowania systemu.

Wśród mieszkańców często podno-
szona jest kwestia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i ewentualne jej obniżenie. Za-
sadnym jest jednak, by decyzję w tej 
sprawie podjąć już po rozstrzygnięciu 
przetargu na obsługę gminy w zakre-
sie odbioru i zagospodarowania odpa-
dów w następnym okresie umownym. 
Ewentualna zmiana wysokości stawki 
opłaty śmieciowej wiążę się bowiem 
z koniecznością ponownego złoże-
nia deklaracji do Urzędu Gminy przez 
wszystkich właścicieli nieruchomości z 
terenu gminy Psary. Obecnie obowią-
zująca umowa wygaśnie z końcem 2015 
r., a gmina już do połowy 2015 r. chce 
wyłonić w przetargu kolejnego wyko-
nawcę tej usługi.

„Cały czas monitorujemy funkcjono-
wanie systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Psary, a także 
koszty jego działania” - mówi Tomasz 
Sadłoń Wójt Gminy Psary – „Planujemy 
dokonać pewnych zmian, które wycho-
dzą naprzeciw oczekiwaniom miesz-

kańców, takich jak przejście na odbiór 
odpadów zmieszanych z nieruchomości 
dwa razy w miesiącu przez cały rok. 
Rozważamy także możliwość odbioru 
odpadów biodegradowalnych i zielo-
nych z posesji mieszkańców, którzy so-
bie tego życzą. Zależy nam na tym, by 
wyłonić w przetargu wykonawcę usługi 
polegającej na odbiorze i zagospodaro-
waniu odpadów komunalnych na lata 
2016-2018 już do połowy przyszłego 
roku. Znając wówczas przyszłe koszty 
funkcjonowania systemu w naszej gmi-
nie będziemy w stanie kompetentnie i 
odpowiedzialnie podjąć decyzję o wy-
sokości opłaty śmieciowej”.

Na koniec należy jeszcze zaznaczyć, 
że – zgodnie z obowiązującym prawem 
– gmina nie może przeznaczyć środków 
uzyskanych z wpłat przez mieszkańców 
z tytułu opłaty za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych na ja-
kikolwiek inny cel niż funkcjonowanie 
systemu śmieciowego.

Red.

ROK DZIAŁANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

c.d. na str. 8
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inwestorem, które mają doprowadzić 
do podpisania odpowiednich porozu-
mień, umożliwiających budowę wspo-
mnianego węzła. Inwestor deklaruje, 
że w pełni sfinansuje budowę węzła. By 
inwestycja doszła do skutku GDDKiA, 
musiałby przekazać Staroście Będziń-
skiemu w zarządzanie odcinek DK 86 
w okolicach Restauracji Chata z Zalipia 
oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie 
terenu będącego jej własnością w celu 
wybudowania węzła wraz z towarzyszą-
cą infrastrukturą. Starosta Będziński, 
uzyskując wspomniane zgody będzie 
mógł wystąpić o zgodę na budowę wę-
zła. Inwestor zabezpieczył finansowanie 
oraz przygotował stosowne dokumenty 
umożliwiające realizację inwestycji.

W chwili obecnej ciągle trwają 
uzgodnienia pomiędzy tymi podmiota-
mi.

O komentarz w tej sprawie popro-
siliśmy Dominika Leszczyńskiego, pre-
zesa firmy DL Invest Group (Inwestor): 

„Chcielibyśmy jak najszybciej wybu-
dować w gminie Psary centrum logi-
styczne, które po zrealizowaniu pełne-
go zakresu zagwarantuje kilka tysięcy 
nowych miejsc pracy oraz ponad 8 mln 
zł podatków, jednak najpierw musi po-
wstać bezkolizyjny węzeł w ciągu drogi 
krajowej nr 86, który zapewni do niego 
dojazd. Mamy zabezpieczone finanso-
wanie na jego budowę, jednak zgodnie 
z interpretacją GDDKiA Nasza firma 
nie może wystąpić o zgodę na budowę. 
Prowadzimy w związku z tym rozmowy 
z Powiatem Będzińskim oraz dyrekto-
rem GDDKiA, by zrealizował się scena-
riusz, w którym Starosta po uzyskaniu 
zgody GDDKiA występuje o zgodę na 
budowę węzła, a my go w pełni zrealizu-
jemy oraz sfinansujemy. Chociaż posu-
nęliśmy się mocno do przodu, to nadal 
nie mamy uzgodnionej i zatwierdzonej 
treści porozumień. Chciałbym podzię-
kować władzom samorządowym gminy 
Psary oraz pracownikom Urzędu Gmi-
ny, którzy bardzo życzliwie podchodzą 
do naszej inwestycji w gminie Psary, 

czego najlepszym dowodem jest to, że 
tzw. decyzja środowiskowa na budo-
wę węzła została skutecznie wydana, a 
strony nie odwołały się od niej. Życzył-
bym sobie, by Nasze inwestycje mogły 
liczyć na równie życzliwe przyjęcie w 
innych instytucjach.”

Poprosiliśmy również o skomen-
towanie sytuacji przez Wójta Gminy 
Psary – Tomasza Sadłonia: „Smuci i 
martwi mnie to, że centrum logistycz-
ne w Sarnowie i w Psarach jeszcze nie 
powstało. Ze strony gminy nie możemy 
w żaden sposób przyspieszyć tego pro-
cesu. Gmina Psary wykonała wszyst-
ko, co jest w jej mocy, by ta inwestycja 
stała się faktem. Mamy obowiązujący 
plan miejscowy, który dopuszcza takie 
przedsięwzięcie oraz wydaliśmy decy-
zję środowiskową na budowę węzła ko-
munikacyjnego, która stała się już pra-
womocna. W tej chwili możemy tylko 
czekać aż Inwestor otrzyma stosowne 
zgody od władz GDDKiA i Powiatu Bę-
dzińskiego”.

Red.

Zebrania wiejskie to spotkania, któ-
re pozwalają na bezpośredni kontakt 
władz gminy z mieszkańcami, umożliwia-
jąc omówienie istniejących problemów i 
poznanie nowych pomysłów na rozwój 
poszczególnych sołectw. W zebraniach 
wiejskich uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy 
Psary – Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta 
Gminy Psary – Mirosław Rabsztyn, Prze-
wodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty 
Kubica, gminni radni, sołtysi, Członkowie 
Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy.

Wśród wielu spraw poruszanych 
przez Wójta –  znalazły się informacje o 
dotychczasowych inwestycjach realizo-
wanych na terenie gminy oraz o nowych 

regulacjach związanych z gospodarką od-
padami. Mieszkańcy zgłosili wiele proble-
mów, m.in. sprawy dotyczące stanu dróg 
powiatowych i wojewódzkich.

Poniżej przedstawiamy zestawienie 
przeznaczenia funduszu sołeckiego na 
2015 r. w poszczególnych sołectwach:

Psary – 16.09.2014 r. (kwota 23 993,34 
zł) – dofinansowanie budowy placu za-
baw przy w parku „Żurawiniec”.

Gródków – 16.09.2014 r. (kwota 23 
993,34 zł) – doposażenie siłowni ze-
wnętrznej, tzw. „ścieżki zdrowia” oraz 
doposażenie Szkoły Podstawowej w 
Gródkowie.

Preczów – 17.09.2014 r. (kwota 23 
993,34 zł) – kontynuacja modernizacji 
oraz doposażenie remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Preczowie.

Góra Siewierska – 18.09.2014 r. (kwo-
ta 23 993,34 zł) – zakup sprzętu sporto-
wego (typu kompleksowa siłownia oraz 
szafki sportowe jako wyposażenie szatni 
piłkarskiej) w remontowanym obiekcie 
przy stadionie piłkarskim.

Malinowice – 25.09.2014 r. (kwota 22 
241,83 zł) – zagospodarowanie terenu 
przy byłej szkole, wybudowanie sceny 
letniej i kręgu tanecznego do dalszej kon-
tynuacji „Festynu Rodzinnego”, wypo-

sażenie placu w urządzenia rekreacyjne, 
ogrodzenie terenu, remont pomieszczeń 
w drugiej części szkoły.

Sarnów – 22.09.2014 r. (kwota 23 
993,34 zł) – remont pomieszczenia ho-
dowców gołębi pocztowych, zakup tabli-
cy interaktywnej dla Przedszkola w Sar-
nowie oraz doposażenie budynku Domu 
Kultury w Sarnowie.

Dąbie – 23.09.2014 r. (kwota 18 138,96 
zł) – wymiana ogrodzenia przy Szkole 
Podstawowej w Dąbiu, dofinansowanie 
umundurowania Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Dąbiu.

Brzękowice – 23.09.2014 r. (kwota 16 
747,35 zł) – wymiana ogrodzenia przy 
Szkole Podstawowej w Dąbiu oraz wy-
posażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbiu.

Strzyżowice – 15.09.2014 r. (kwota 23 
993,34 zł) – doposażenie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Strzyżowicach 
oraz klubu sportowego „Jedność Strzy-
żowice”, remont i doposażenie remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżo-
wicach.

Goląsza – 24.09.2014 r. (kwota 21 
210,11 zł) – doposażenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Goląszy i remont klat-
ki schodowej. Red.

NA CO BĘDZIE PRZEZNACZONY PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET SOŁECKI?
We wrześniu odbył się cykl zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach. Na wszystkich spotkaniach był obecny 

wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, a dotyczyły one głównie podziału środków funduszu sołeckiego na 2015 r.

Wójt podczas Zebrania Wiejskiego 
w Sarnowie

c.d. ze str. 7 „Czekamy na centrum...”



19 dzień września upłynął w szkole pod 
znakiem ziemniaka. Najmłodsi poznawali 
historię tego warzywa w Polsce, sięgającą 
czasów króla Jana II Sobieskiego, wyko-
nywali z ziemniaków stemple i niezwykłe 
ludziki, wybierali ziemniaczanego króla. 
Potem roześmiana brać szkolna opuściła 
szkolne mury i, korzystając z pięknej aury, 
rozpoczęła zabawę w plenerze. Były kon-
kursy, zawody w rzucaniu do celu, biegi 
z przeszkodami, rzuty do kosza i wiele 
innych gier zręcznościowych. Na zmę-
czonych zabawą uczniów czekały pyszne 
„pieczonki” przygotowane przez nieza-
wodne – jak zwykle – mamy. Najwięk-
si smakosze piekli ziemniaki w popiele.

Ziemniaczany piknik upłynął we wspa-
niałej atmosferze. Wszyscy świetnie się 
bawili, odkrywając (po raz kolejny) wa-
lory smakowe popularnego ziemniaka. 

Oliwia Wiązek, SP w Dąbiu

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 29 / X / 2014/2015

Tym razem przewidzieliśmy dla nich 
wiele atrakcyjnych konkursów spraw-
nościowych i tanecznych. Nie obyło 
się również bez wyboru Mistera Szko-
ły 2014 Klas Młodszych i Starszych. W 
tym roku zostali nimi Mateusz Augustyn 
z klasy IIIa i Jakub Kotuła z VIa. Kon-
kurencji było wiele począwszy od tych 
muzycznych i sprawnościowych, po te 
z zakresu wiedzy na rozmaite tematy. 

Całość imprezy była prowadzona 
przez przyjaciela szkoły – zawodo-
wego tancerza – pana Adama Chytry. 
Na naszych panów czekało wiele na-
gród. Całość imprezy uświetniały też 
wspólne tańce. Do następnego roku!

Samorząd ZSP nr 1

DZIEŃ CHŁOPCA W ZSP NR 1 W STRZYŻOWICACH
Jak co roku dla naszych chłopa-

ków zorganizowaliśmy im w szkole 
ich dzień.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W DĄBIU
Ziemniaczane żniwa, czyli tzw. wykopki oraz kalendarzowy koniec lata i początek jesieni to dobry moment na 

wspólne spotkanie przy ognisku i ziemniaczaną ucztę. W Szkole Podstawowej w Dąbiu tak dzieje się od lat. Nie 
mogło też być inaczej i w tym roku.

Chłopcy z klas IV-VI podczas konkurencji dmuchania balonów na czas

Ziemniaczany piknik w Dąbiu
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Pierwsze spotkanie odbyło się w 
szkole, a zaproszona leśniczka z za-
przyjaźnionego z nami Nadleśnictwa 
Świerklaniec opowiadała o miesz-
kańcach lasów, ich zmieniającym się 
trybie życia zgodnie z nastającą porą 
roku. Swoją opowieść ubarwiła pre-
zentacją i licznymi anegdotami. Naszą 
uwagę przyciągnęła opowieść o ku-
nach, które coraz częściej przychodzą 
do przydomowych ogrodów i opusz-
czonych pomieszczeń. Na koniec spo-
tkania dzieci zadawały pytania, a każdy 
uczestnik zajęć dostał pamiątkę, która 
będzie mu przypominać o konieczności 
ochrony i pomocy leśnym zwierzętom.

Ponieważ nasza ciekawość świata 
przyrody jest bardzo duża, dlatego 
wybraliśmy się także na wycieczkę 
do Nadleśnictwa w Siewierzu. Po-
mimo tego, że dzień był pochmurny, 
humory uczniom dopisywały od sa-
mego rana. 25 września klasa Ib, II i 
III pojechały na spotkanie z przyrodą 
do Nadleśnictwa w Siewierzu. Spo-
tkaliśmy się z naszymi opiekunami pod 
szkołą, gdzie przypomnieliśmy sobie 
zasady bezpieczeństwa i właściwego 
zachowania podczas wyjazdów. Kie-
dy dojechaliśmy na miejsce, wszyscy 
byli bardzo zaciekawieni tym, co nas 
wkrótce spotka. Na wstępie przywi-
tała się z nami leśniczka, która była 
naszą przewodniczką. Kolejnym punk-
tem wycieczki było przejście ścieżką 
edukacyjną. Przewodniczka w bardzo 

interesujący sposób mówiła o rośli-
nach i zwierzętach, które można spo-
tkać w lasach na naszym terenie. Cie-
kawym zadaniem było rozpoznawanie 
śladów zostawianych przez zwierzęta 
leśne i odgłosów tychże zwierząt. 

Wyjazd do nadleśnictwa połączyli-
śmy z krótkim pobytem na zamku w 
Siewierzu. Z polowania na zwierza 
przenieśliśmy się na zamek biskupi, 
gdzie wysłuchaliśmy legendy o histo-
rii tego miejsca i innych zamków na 
Szlaku Orlich Gniazd. Tutaj najwięk-

szą atrakcją oprócz starych murów 
był pokaz sztuki rycerskiej. Serca 
zabiły nam jednak najmocniej, kiedy 
mogliśmy wziąć do rąk miecze i za-
łożyć rycerskie hełmy. Kilku naszych 
kolegów stoczyło rycerski pojedynek 
o serce najpiękniejszej panny. Zmę-
czeni, ale pełni wrażeń po nieco-
dziennych lekcjach: przyrody i historii 
wróciliśmy do szkoły. Już nie może-
my doczekać się kolejnego wyjazdu. 

Uczniowie klasy II SP Dąbie

MŁODZI TROPICIELE
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu chętnie poszerzają swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego 

oraz historii. Pomocą w zdobywaniu informacji o przyrodzie są zajęcia z pracownikami gospodarstw leśnych.

PO CO SIĘ UCZYĆ ANGIELSKIEGO?

Obchody Europejskiego Dnia Ję-
zyków w szkole w Gródkowie to już 
wieloletnia tradycja. W tym roku 
klasa V przygotowała program arty-
styczny pod tytułem „Warto się uczyć 
języków obcych”. Zaprezentowane 
przez uczniów scenki miały prze-
konać dzieci, że nauka angielskiego, 
choć czasem nudna i trudna , przy-
nosi wiele korzyści i ułatwia życie 
we współczesnej Europie i świecie. 
Ola Marciniak zaśpiewała „ I’m a big, 
big girl in a big, big world” i przeko-
nała wszystkich, że duża dziewczyna 
radzi sobie świetnie w wielkim świe-
cie, jeśli włada językiem angielskim.

Natomiast uczniowie klas IV-VI udo-
wodnili podczas konkursu rozegrane-
go po występie, że nieobca jest im zna-
jomość najsłynniejszych europejskich 
budowli. Wszyscy bezbłędnie zloka-
lizowali we właściwych państwach 
i miastach Wieżę Eiffla, Akropol, 
Bramę Brandenburską , Big Bena itp.

Trudniejsza, ale bardzo we-
soła, była następna konkurencja 
– należało rozpoznać, w jakim ję-
zyku śpiewane są piosenki prezen-
towane z płyt CD. Na koniec pią-
toklasistki zaprezentowały układ 
taneczny do piosenki „Rain over me”. 

SP Gródków

W roku 2001 Rada Europy ogłosiła 26 września Europejskim Dniem Języków. Celem obchodów tego święta jest 
ukazanie różnorodności językowo-kulturowej Europy oraz wspieranie nauki języków obcych.

Dzień Języków Obcych w SP Gródków

Uczniowie z Dąbia na wycieczce
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Uznając przedmioty matematyczno-
-przyrodnicze i techniczne za ogrom-
nie ważne w edukacji młodego czło-
wieka, nauczycielki: Grażyna Polasiak i 
Marzena Gałka-Frejowska co roku or-
ganizują wyjazdy na spotkania z „Oso-
bliwościami Świata Fizyki”. Każda taka 
lekcja, ilustrowana doświadczeniami, 
zmienia perspektywę oglądu rzeczy-
wistości. Wykładowcy, odwołując się 
do naszej codzienności, odkrywają 
mechanizmy i zależności, które budują 
nasz świat. Na naszych oczach nastę-
puje niezwykły proces: świat, który 
znamy na co dzień, rzeczy, które nas 
otaczają, zjawiska, które obserwuje-
my od urodzenia, to wszystko opisane 
językiem nauki, da się wytłumaczyć i 
zrozumieć. Po zakończeniu pokazu, 
kiedy opuszczamy uczelnię, już nic 
nie jest banalne i oczywiste... skoro 
dźwięki można zobaczyć.

W bieżącym roku tematyka poka-
zów obejmowała:
• „Od huśtawki do rezonansu magne-

tycznego” w odpowiedzi na pytania: 
co łączy huśtawkę, instrumenty mu-
zyczne, widzenie barwne i najnowo-
cześniejsze techniki magnetycznego 
obrazowania medycznego? To ruch 
drgający i zjawisko szczególnego 
przekazu energii zwanego rezonan-
sem. Eksperymenty przeprowadzo-
ne w czasie wykładu wprowadziły 
ucznia w skomplikowany świat rezo-
nansów i ich zastosowań.

• „Dźwięczna fizyka” – bowiem źró-
dłem dźwięku są ciała drgające. Do 
naszych uszu dociera zarówno sze-
lest liści, brzęczenie muchy jak i ryk 
silnika odrzutowego. Umiemy roz-
poznawać głosy znanych nam osób, 
przyjaciół. Lubimy muzykę ale draż-
ni nas hałas. Dlaczego? Właśnie na 
te pytania znaleźliśmy odpowiedzi 
uczestnicząc w wykładzie, a atrak-
cyjne doświadczenia pomogły zrozu-
mieć czym jest dźwięk i jakie są jego 
własności.

• „W teatrze wysokich napięć” fa-
scynująca opowieść ubarwiona 

doświadczeniami z „dreszczykiem 
emocji”. Zajęcia dały odpowiedź 
na pytania: czy kot może być gene-
ratorem wysokiego napięcia? Czy 
ładunek elektryczny można trzy-
mać w butelce? Jaki kształt ma pole 
elektrostatyczne? Czy włosy „stają 
dęba” tylko z przerażenia? Co to jest 
klatka Faradaya i przed czym może 
nas uchronić? Jak uniknąć porażenia 
piorunem?
Dodatkową „frajdą” było osobiste 

uczestnictwo wielu naszych uczniów w 
pokazach. 

Redakcja ZSP nr2 w Sarnowie

Wolontariuszami wspierający-
mi grupę „Nadzieja”, działającą 
przy Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Psarach były uczennice Szko-
ły Podstawowej w Dąbiu: Oliwia 
Wiązek, Natalia Guzenda, Wikto-
ria Kornak i Anna Rosół. Opieku-
nem grupy był Adam Adamczyk.

Olimpiada rozpoczęła się od uro-
czystego zapalenia znicza, a na-
stępnie wniesiono flagę olimpijską.

Podczas zmagań sportowych roz-
grywano różne konkurencje, w któ-
rych brały udział nie tylko osoby nie-
pełnosprawne, ale także uczniowie 

z zaprzyjaźnionych szkół: podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz liceów z 
całego powiatu będzińskiego. Wszy-
scy razem dopingowaliśmy grupę ze 
stowarzyszenia „Nadzieja”. Po za-
kończeniu konkurencji zostały przy-
dzielone punkty. Każdy otrzymał pa-
miątkowy medal, a szkoły otrzymały 
puchary. Miło było ujrzeć uśmiechy 
na twarzach członków grupy „Na-
dzieja”, gdy został ogłoszony wer-
dykt i okazało się, że wspólnymi si-
łami udało nam się wygrać olimpiadę!

Uczniowie SP w Dąbiu

OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2014
26 września bieżącego roku w hali sportowej w Będzinie-Łagiszy 

odbyła się już XI Olimpiada Integracyjna Osób Niepełnosprawnych.

ŚWIAT OCZAMI FIZYKA
Czy wiecie czym różni się zapis graficzny kamertonu od gitary, a porażenie piorunem nie grozi nam 

w samochodzie, czy w samolocie? Te i wiele innych ciekawostek ze świata fizyki mogliśmy poznać w 
trakcie wykładów na Uniwersytecie Śląskim, przygotowanych przez Pracownię Dydaktyki Fizyki.

Uczestniczki Olimpiady z SP Dąbie

Spotkanie z elektrycznością
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Wykorzystując jeszcze pogodne i suche 
dni jesieni uczniowie klas trzecich i V „a” 
naszej szkoły wybrali się w połowie wrze-
śnia na całodniową wycieczkę do Parku 
Rozrywki „Dream park” w Ochabach 
Wielkich. Chociaż na miejscu przywitała 
nas gęsta jesienna mgła, później pojawi-
ło się piękne słońce, które towarzyszyło 
nam do końca wycieczki. A atrakcji w tym 
dniu było co niemiara!

Najpierw podziwialiśmy najsłynniejsze 
budowle świata w parku miniatur. Space-
rując po alejkach parku, dostrzegliśmy m. 
in. katedrę w Kolonii, piramidy egipskie, 

bliźniacze wieże z Kuala Lumpur. W kolej-
nym parku „przywitaliśmy się” z dinozau-
rami, które głośno ryczały i machały do 
nas ogonami. Następnie udaliśmy się do 
domu stojącego ...do góry nogami. Zwie-
dzanie tego obiektu przyprawiło wielu o 
prawdziwy zawrót głowy i trzeba było się 
mocno trzymać poręczy lub ściany, by nie 
upaść. Wiele emocji dostarczyła nam za-
bawa w labiryncie na ... obszernym polu 
kukurydzy. Można było się nieźle pogubić: 
gęste łodygi kukurydzy i pół hektara krę-
tych korytarzy nie ułatwiały dotarcia do 
wyjścia. Największą popularnością wśród 

uczestników naszej wycieczki cieszył 
się mały park linowy z dwiema trasami. 
Oczywiście jak przystało na park roz-
rywki – były też dmuchańce, zjeżdżalnie 
i trampoliny. Podziwialiśmy także żywe 
ryby tropikalne – blisko 100 niezwykłych 
okazów, a wśród nich miniaturkę kroko-
dyla. W trakcie wycieczki mogliśmy po-
silić się pysznym obiadem oraz różnymi 
deserami, m. in. lodami.

Wycieczka była naprawdę udana, a 
sprzyjały temu: wspaniała pogoda, świet-
na zabawa i miła atmosfera parku.

SP Strzyżowice

CZAS NA JESIENNE WYCIECZKI!
Jesień to piękna i niezwykle barwna pora roku. Różnokolorowe liście, zapach dojrzałych owoców, lasy pełne grzy-

bów sprzyjają jesiennym spacerom i wycieczkom.

WIZYTA PARTNERÓW ROSYJSKICH W PSARSKIM GIMNAZJUM

I tak w dniach 23.09. – 3.10. przeby-
wała w naszej szkole 17-osobowa dele-
gacja z zaprzyjaźnionej szkoły dla dzieci 
niewidomych i niedowidzących. 

Temat tegorocznej wymiany zwią-
zany jest z propagandą w architekturze 
na przykładach Polski i Rosji. Pozwolił 
on nam na poznanie bliżej stylów ar-
chitektonicznych i ich związków z po-
lityką czy religią. Pokazaliśmy naszym 
gościom Warszawę, Wilanów, Kraków, 
Częstochowę, Katowice, Będzin, Dą-
browę Górniczą oraz zabytki architek-
tury obronnej i religijnej Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej. Skupiliśmy się 
na zabytkach gotyckich, romańskich, 
barokowych, klasycystycznych i socre-
alistycznych. Poza wycieczkami realizo-
waliśmy różnego rodzaju warsztaty np. 
z ceramiki, historii, języka rosyjskiego i 
angielskiego oraz lekcje muzealne. 

W trakcie projektu wzbogaciliśmy 
naszą wiedzę o temat dotychczas nam 
niewiele znany. Nauczyliśmy się podzi-
wiać zabytki architektury bardziej kry-
tycznie i świadomie. Zobaczyliśmy, jak 
wiele wspólnego mają ze sobą Polska i 

Rosja pod względem architektonicznym. 
Nieocenioną wartość mają zawiązane 
przyjaźnie i doświadczenie nabyte pod-
czas codziennego obcowania z niepełno-
sprawnym kolegą czy koleżanką. 

Ukoronowaniem pobytu rosyjskiej 
delegacji i podsumowaniem wymiany w 
naszej szkole było spotkanie wszystkich 
uczniów i nauczycieli zaangażowanych 
w projekt zorganizowane przez naszych 
rodziców, którzy przygotowali przyję-

cie składające się z typowych polskich 
i regionalnych potraw. Wszystko było 
pyszne i wspaniale przygotowane, za co 
im bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi 
byli Wójt Tomasz Sadłoń z małżonką. 
Wspólny śpiew i występy gości sprawi-
ły, że nie mogliśmy się rozstać z naszymi 
zagranicznymi partnerami.

Przedsięwzięcie uważamy za bardzo 
udane. To był naprawdę niezwykły czas. 

Gimnazjum Psary

Pisaliśmy już o realizowanym w naszym gimnazjum programie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieżowej współfinan-
sowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Po lipcowej wizycie naszych uczniów i nauczycieli 
w Sankt Petersburgu przyszła kolej na rewizytę.

Wspólne zajęcia wspaniale integrują i przełamują barierę językową
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Uniwersytet Dziecięcy to nowa inicja-
tywa w naszej gminie. Przedsięwzięcie 
to polega na organizowaniu warsztatów, 
w których dzieci będą mogły aktywnie 
uczestniczyć, zadawać pytania, brać 
udział w dyskusjach. Zajęcia przeznaczo-
ne są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i 
dotyczyć będą następujących obszarów: 
chemii, fizyki, biologii, psychologii, infor-
matyki i historii.

W ramach promocji Uniwersytetu 
Dziecięcego 11 października 2014 r. w 
Szkole Podstawowej w Gródkowie od-
był się pokazowy wykład, który miał 
zachęcić dzieci i rodziców do udziału w 
tym przedsięwzięciu. W zajęciach pro-
wadzonych przez Mateusza Stockiego z 
Poznania uczestniczyło prawie 40 dzieci 
wraz z rodzicami i opiekunami. Spotka-
nie było tak ciekawe, że wszyscy obecni 
wyrazili chęć wzięcia udziału w dalszych 
zajęciach w Psarskim Uniwersytecie 
Dziecięcym.

Obecnie trwają zapisy do Uniwersy-
tetu Dziecięcego – zainteresowanych 

prosimy o kontakt z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Psarach – tel. 32 267 21 62. 
Uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego tej dziecięcej uczelni nastąpi 25 
października o godz. 15.00 w Ośrodku 
Kultury w Sarnowie.

Wyższa Szkoła Biznesu pomoże gmi-
nie także w prowadzeniu Uniwersytetu 
III Wieku. Osoby, które brały udział w 
podobnym projekcie o nazwie „Aka-

demia dla każdego” już zadeklarowały 
chęć udziału w różnorodnych zajęciach. 
Uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego szkoły dla seniorów odbędzie się 
30 października o godz. 17.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Gródkowie. 
Wszystkie zainteresowane osoby prosi-
my o kontakt z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Psarach – tel. 32 267 21 62.

GBP

RUSZA UNIWERSYTET DZIECIĘCY I UNIWERSYTET III WIEKU
3 października 2014 r. w Urzędzie Gminy w Psarach, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach Heleną Warczok podpisali porozumienie z rektorem Wyższej Szkoły 
Biznesu prof. nadzw. dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz o utworzeniu na terenie gminy Psary Uniwersytetu Dzie-
cięcego oraz Uniwersytetu III Wieku.

Wśród licznych propozycji najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się zaję-
cia sportowe dla dzieci: akrobatyka ar-
tystyczna dla dziewczynek oraz treningi 
piłkarskie w ramach Gminnej Akademii 
Piłki Nożnej dla chłopców. Mali artyści 
oraz „miłośnicy sztuki” mogą uczest-
niczyć w zajęciach plastycznych oraz 
ceramicznych. Z kolei swoje umiejęt-
ności muzyczne dzieci mogą szlifować 
podczas nauki gry na gitarze oraz piani-
nie. Amatorzy tańca mogą skorzystać z 
warsztatów tanecznych prowadzonych 
w Ośrodku Kultury w Sarnowie w po-
niedziałki w godz. 17:30-18:30.

Do końca października prowadzo-
na będzie rekrutacja na zajęcia z szer-
mierki oraz siatkówki, na które już dziś 
zapraszamy dzieci i młodzież. Głównie 
z myślą o dorosłych planowane jest 
zorganizowanie kursów z zakresu rę-
kodzieła artystycznego oraz florystyki, 
na których mile widziane będą osoby  
w każdym wieku.

W poszczególnych placówkach GOK 

kontynuowane są również zajęcia ru-
chowe dla dorosłych: aerobik (Ośrodek 
Kultury w Sarnowie i Preczowie), joga 
prowadzona w Szkole Podstawowej w 
Gródkowie oraz zumba (w Ośrodku 
Kultury w Preczowie). Na czas remon-
tu świetlicy wiejskiej w Dąbiu warsz-
taty z zumby zostały przeniesione do 

budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu. 
Zapisy na nowe zajęcia przyjmowane 
są telefonicznie w GOK w Gródkowie 
pod numerem 32/ 267-22-59. Szcze-
gółowy harmonogram poszczególnych 
zajęć podany jest na stronie www.gok.
psary.pl. Zapraszamy!

GOK

NOWE ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
Z początkiem października GOK Gminy Psary rozpoczął realizację nowej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych w roku szkolnym 2014/2015.

Uczestnicy zajęć pokazowych Uniwersytetu Dziecięcego

KULTURA / INFORMACJE

Zajęcia artystyczne w GOK to znakomita zabawa dla osób w każdym wieku
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Jak co roku, obchody Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka w Przedszkolu Publicznym im. 
Kubusia Puchatka w Sarnowie odbywały się ra-
dośnie i wesoło.

22 września 2014 roku dzieci zgromadzone w sali 
„Mądrych Sów” wyrecytowały wspólnie wiersz „Dba-
my o zabawki”. Następnie bawiły się w integracyjne za-
bawy muzyczne, taneczne i ruchowe. W dalszej części 
spotkania rysowały kolorową kredą na terenie ogrodu 
przedszkolnego – temat przewodni prac stanowiło ha-
sło: „Lubię moje przedszkole”. Oczywiście znalazł się 
także czas na słodki poczęstunek. Ten dzień z pewno-
ścią na długo pozostanie w pamięci tych, którzy po raz 
pierwszy uczestniczyli w tej wesołej uroczystości.

ZSP w Sarnowie

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Piknik przybrał formę happeningu 
artystycznego – było wiele występów 
zarówno uczniów jak i przedszkolaków, 
w tym tańce i śpiew. Zorganizowano 
również wiele konkursów dla uczniów 
szkoły oraz dla ich rodziców i dziadków. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się „Sztafeta pokoleniowa” – konkurs 
dla trzech pokoleń, który miał postać 
biegu z ziemniakiem na głowie i między 
kolanami oraz jego obierania na czas. 
Innymi ciekawymi zadaniami były: to-
czenie wielkiej dyni na czas, tworzenie 
ludzików z warzyw czy rzut ziemniakiem 
do celu. W międzyczasie odbywały się 
zajęcia: artystyczne z Emilią Nowak (uta-
lentowaną pisarką i malarką z Dąbia), 
rycerskie z Ryszardem Pająkiem (artystą 
z Preczowa) oraz zajęcia z garncarstwa 
z Tomaszem Górą. Zainteresowaniem 
cieszył się również Plener Malarski – 
konkurs plastyczny pt. „pani Jesień”. 
Całość imprezy prowadził konferansjer 
Adam Chytry – zawodowy tancerz.

Punkt kulminacyjny happeningu stano-
wiło malowanie rzeźby – maskotki-sym-
bolu Strzyżowic autorstwa znakomitego 
lokalnego artysty Igora Polasiaka. Na-

szego Strzyżosława (imię dla maskotki 
nadał Michał Siedlecki – uczeń klasy IIa 
z tutejszej szkoły, zwycięzca konkursu 
na nazwę rzeźby) malowali w tym roku: 
Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, 
Sołtys Strzyżowic – Marcin Buczyński i 
Dyrektor ZSP nr 1 – Dorota Pronobis-
-Kościńska. W remizie można było tak-
że oglądać propozycje prac plastycznych 
na aranżację artystyczną strzyżowickiej  
rzeźby nadesłane z większości szkół z 

naszej gminy.
Nie obyło się również bez dodatko-

wych atrakcji dla naszych milusińskich – 
karuzeli, dmuchańców, waty cukrowej, 
popcornu i odpustowych kramów.

Wszystkim ludziom wielkiej duszy – 
sponsorom imprezy pragniemy jeszcze 
raz bardzo serdecznie podziękować za 
wsparcie organizacji pikniku.

Milena Neugebauer

PIKNIK RODZINNY ORAZ VI DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
13 września 2014 roku odbył się po raz pierwszy Jesienny Piknik Rodzinny połączony z VI Dniem Pieczonego 

Ziemniaka. Była to wspólna inicjatywa Zespołu Szkolno-Przeszkolonego w Strzyżowicach i tamtejszej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wójt, Dyrektor ZSP w Strzyżowicach oraz sołtys Strzyżowic malują „Strzyżosława”

SPRZĄTANIE ŚWIATA W SARNOWIE

Celem tegorocznej kampanii było 
zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każ-
dego Polaka na środowisko przyrodnicze 
poprzez ograniczanie tworzenia odpadów 
i selektywną ich zbiórkę.

Przedszkolaki założyły ochronne ręka-
wiczki, zabrały ze sobą worki i wyruszyły 
w teren. Dzieci dowiedziały się również, że 
należy dbać o przyrodę, chronić ją, dzięki 
czemu można korzystać z jej walorów. Je-

śli świat będzie czysty, zdrowa będzie żyw-
ność, powietrze i woda. Pamiętajmy, by 
razem z dziećmi codziennie dbać o nasze 
wspólne otoczenie.

ZSP w Sarnowie

Od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad dbania o środowisko naturalne. Przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie z grup „Mądre Sowy” i „Tygryski” z chęcią włączyły się do ogólnopolskiej 
akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2014”.



15

Najpierw na scenie GOK w Gródkowie 
a później w strzyżowickiej świątyni roz-
brzmiewały najpiękniejsze pieśni Maryjne. 
W tym roku poziom artystyczny wykonaw-
ców był niezwykle wysoki i jurorom bardzo 
trudno było wybrać tych najlepszych.

Najmłodszych wykonawców ocenia-
ły: Grażyna Wikarek-Meus – wieloletni 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Będzinie oraz Anna Nagły – Dyrektor 
GOK Gminy Psary. Dorosłych wykonaw-
ców natomiast – Grażyna Wikarek-Meus i 
Mirosław Krawczyk – instruktor muzyki w 
GOK oraz organista Kościoła pw. św. Ap. 
Piotra i Pawła w Psarach.

Ostatecznie, wśród młodych solistów, 
zdecydowano nagrodzić I miejscem Pio-
tra Koniecznego, II miejsce zajęła Oliwia 
Adamczyk, III miejsce Jakub Bizan – wszy-
scy są uczniami Szkoły Podstawowej w 
Dąbiu. W grupie młodzieży I miejsce przy-
znano gimnazjalistce ze Strzyżowic – We-
ronice Harasimiuk.

Wśród zespołów śpiewaczych I miej-
sce zdobył Zespół „Od Do” z Preczowa, II 
miejsce przyznano chórowi „Barka” z para-
fii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Siewierzu, a III miejsce zajął Zespół „Tęcza” 
z naszej gminy. Wyróżniono ponadto chór 
Cantum Laudamus Dominum z Siemoni.

Pośród dorosłych solistów I miejsce 

przyznano Marii Kotule z Dąbia.
W tym roku na laureatów czekały dy-

plomy i piękne statuetki z wizerunkiem 
Matki Bożej Fatimskiej. Organizatorzy ży-
wią przekonanie, że tego rodzaju nagroda 
będzie szczególną pamiątką dla obdarowa-
nych.

Szczególnym gościem podczas konkur-
sowych przesłuchań w GOK Gródków był 
ks. Proboszcz Stanisław Sarowski z Parafii 
pw. Św. Barbary w Będzinie. 

Koncert laureatów odbywający się w 
strzyżowickim kościele zaszczyciło swą 

obecnością bardzo wielu gości, mieszkań-
ców Strzyżowic, gminy Psary i sąsiednich 
miejscowości.

Nagrodzeni odebrali statuetki i dyplomy 
od Wójta Gminy Psary – Tomasza Sadłonia 
i Przewodniczącego Rady Gminy – Jacen-
tego Kubicy. Upominki wręczył laureatom 
także Proboszcz ze Strzyżowic – Sławomir 
Karaś.

Za rok odbędzie się jubileuszowy X Fe-
stiwal Pieśni Maryjnych – „Królowej Aniel-
skiej Śpiewajmy”. Już dziś na niego zapra-
szamy. GOK.

FESTIWAL „KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAJMY”
Już po raz dziewiąty Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary wspólnie z Urzędem Gminy i Parafią pw. NMP 

Królowej Świata w Strzyżowicach zorganizował Festiwal Pieśni Maryjnych – „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”.

Zespół Śpiewaczy Strzyżowiczanie na scenie

Działania prowadzone w ramach tej akcji 
przyczyniają się do systematycznego po-
szerzania wiedzy przedszkolaków na takie 
tematy jak: prawidłowe nawyki higieniczne, 

zdrowe odżywianie się w celu ochrony zę-
bów, pojawianie się zębów zgodnie z rozwo-
jem.

Wizyty w gabinetach stomatologicznych 

oraz pogadanki z lekarzami stomatologami 
wpływają na pozytywne nastawienie dzieci 
do leczenia zębów. Ponadto w tegorocz-
nej edycji „Akademii Aquafresh” odbyło 
się największe w historii Polski wydarze-
nie związane z higieną jamy ustnej. Nasze 
przedszkole 30 września wspólnie z kilko-
ma tysiącami placówek wychowania przed-
szkolnego z Akademii przystąpiło do bicia 
Rekordu Guinnessa w największej liczbie 
osób jednocześnie myjących zęby. Każda z 
grup założyła na głowy opaski z bohaterami 
Pastusiowej Krainy i – dzierżąc w dłoniach 
narzędzia do walki z próchnicą, w postaci 
kubeczków oraz szczoteczek – rozpoczęła 
zmagania. Teraz już wiemy, iż dzięki tym sta-
raniom udało się polskim przedszkolakom 
ustanowić nowy Rekord Guinnessa - zęby 
szczotkowało 257 500 dzieci!

ZSP Strzyżowice

AKADEMIA AQUAFRESH Z REKORDEM GUINNESSA
Od kilku już lat Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach aktywnie uczestniczy w ogólnopol-

skim programie z zakresu edukacji zdrowotnej pn. „Akademia Aquafresh”, którego zadaniem jest zachęcanie 
najmłodszych do dbania o higienę jamy ustnej.

Przedszkolaki ze Strzyżowic podczas akcji zdrowotnej

KULTURA / INFORMACJE SZKOLNE
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W sympatycznej atmosferze roz-
mawiano o motywacji do wykonania 
pierwszego kroku w cyfrowy świat 
oraz o informatycznych potrzebach i 
oczekiwaniach uczestników. Spotka-
nie było świetną okazją do szczerych 
rozmów, wymiany doświadczeń, prze-
łamania barier w obcowaniu z kompu-
terem oraz integracji seniorów. Zajęcia 
poprowadziła Ewa Stęplewska – „La-
tarniczka”, która w ramach projektu 
Polska Cyfrowa Równych Szans, działa 
jako wolontariuszka pomagając wszyst-
kim zainteresowanym poznać, przy-
swoić i odczarować możliwości, jakie 
daje Internet.

Uczestnicy przedstawili na kartkach 
swoje propozycje dotyczące zajęć. Gru-
pa tzw. „zielonych” uczestników zapo-
znała się z działaniem myszki i klawiatu-

ry, ćwiczyła wchodzenie i wychodzenie 
z Internetu. Seniorom przedstawiono 
także założenia ogólnopolskiego latar-
niczego projektu systemowego Polski 
Cyfrowej Równych Szans oraz omó-
wiono specyfikę pracy tzw. latarników 
– wolontariuszy działających na rzecz 
osób starszych (więcej informacji o ich 
działalności można znaleźć na www.la-
tarnicy.pl). Lokalny plan działania Ewy 
Stęplewskiej nosi nazwę „Od@cyfruj 
swój wiek – II edycja”. 

Jak na pierwszy kontakt z maszy-
ną zwaną komputerem, wszyscy sobie 
dobrze poradzili. W ciągu tygodnia 
uczestnicy zajęć będą mieć możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności pod 
okiem pracowników bibliotek. Zapra-
szamy na kolejne warsztaty cyfrowe.

Ewa Stęplewska

W PSARSKICH BIBLIOTEKACH UCZĄ SENIORÓW OBSŁUGI KOMPUTERA
Remonty i modernizacje Psarskich Bibliotek już zakończono, w związku z czym przyszła pora na wykorzy-

stywanie dóbr, którymi dysponujemy. 13 i 15 października 2014 r. odbyły się pierwsze zajęcia komputerowe dla 
17 seniorów w bibliotekach w Sarnowie, Dąbiu i Psarach.

JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE W PSARACH,
SARNOWIE I STRZYŻOWICACH W WYBORACH DO RADY GMINY
W tegorocznych wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada, mieszkańcy będą głosować 

w nieco zmienionych okręgach wyborczych. Jest to związane z koniecznością dostosowania okręgów do 
nowej jednomandatowej ordynacji wyborczej do rad gmin.

Zajęcia komputerowe 
w Bibliotece w Psarach

KULTURA / INFORMACJE

We wszystkich gminach wiejskich, 
wiejsko-miejskich i miejskich (za wy-
jątkiem miast na prawach powiatu) 
mieszkańcy wybierać będą radnych 
w jednomandatowych okręgach wy-
borczych, przy zastosowaniu zasady 
większości względnej. W związku z 
tym dokonano nowego podziału w 
trzech sołectwach w naszej gminie w: 
Psarach, Sarnowie i Strzyżowicach, 
w których wcześniej funkcjonowały 
okręgi wielomandatowe. Dotychcza-
sowe okręgi wielomandatowe zostały 
podzielone na mniejsze – jednoman-
datowe. Przypomnijmy, że cztery lata 
temu mieszkańcy tych sołectw mogli 
oddać głosy na więcej niż jednego 
kandydata na radnego (4 w Psarach, 
po 2 w Sarnowie i Strzyżowicach). 
W tegorocznych wyborach samorzą-
dowych do każdego okręgu będzie 
przypisany tylko jeden mandat do 
Rady Gminy, więc wyborcy oddadzą 
głos tylko na jednego kandydata na 
radnego w gminie.

W związku z tym sołectwo Psa-
ry zostało podzielone na cztery 
jednomandatowe okręgi: 
• Okręg nr 8. - obejmujący ulice: 

Akacjową, Leśną, Malinowicka, 
Wiejska od nr 1do 140.

• Okręg nr 9. obejmujący ulice: 
Wiejska od nr141 do nr 214c, Gór-
na, Gródkowska, Szkolna od nr: 1 
do nr 43, Łączna, Grabowa, Polna, 
Zwycięstwa od nr1 do nr 22, Łą-
kowa.

• Okręg nr 10 obejmujący ulice: 
Wspólna, Wolności, Kolejowa, 
Irysów, Kamienna, Zwycięstwa, 
od nr 23 do nr 42, Reymonta, 
Boczna.

• Okręg nr 11. obejmujący ulice: 
Szkolna od nr 43 do nr 140, Kasz-
tanowa, Graniczna.

Sołectwo Sarnów podzielono 
na dwa jednomandatowe okręgi:
• Okręg nr 12. ulice: Browarna, 

Gruntowa, Poprzeczna, Wiejska, 
Spacerowa, Kamienna, Jasna, Źró-
dlana, Stara.

• Okręg nr 13. ulice: Główna, Gra-
niczna, Krótka, Leśna, Nowa, Par-
kowa, Piaskowa, Podgórna, Szkol-
na, Środkowa, Wąska, Zielona.

Sołectwo Strzyżowice podzie-
lono na dwa jednomandatowe 
okręgi:

• Okręg nr 14. ulice: Belna, Boczna, 
Cicha, Graniczna od nr1A do nr 
10, Parkowa, Szosowa od nr1 do 
nr 32, Szosowa 34.

• Okręg nr 15. ulice: 1 Maja, Gra-
niczna od nr 11do nr 36, Ogrodo-
wa, Podwale, Rogoźnicka, Szope-
na, Szosowa nr 33 i 35, Szosowa 
od nr 36 do nr 58.

Reszta okręgów nie uległa 
zmianom – dalej pozostają jedno-
mandatowe:
• Okręg nr 1. Sołectwo Brzękowice: 

Brzękowice Dolne, Brzękowice 
Wał, Goląsza Dolna.

• Okręg nr 2. Sołectwo Dąbie: Dą-
bie ul. Dolna, Dąbie Chrobakowe, 
Dąbie ul. Pocztowa.

• Okręg nr 3. Sołectwo Goląsza: 
Brzękowice Górne, Dąbie Górne, 
Dąbie ul. Kościelna, Goląsza Gór-
na.

• Okręg nr 4. Sołectwo Góra Sie-
wierska.

• Okręg nr 5. Sołectwo Gródków.
• Okręg nr 6. Sołectwo Malinowice.
• Okręg nr 7. Sołectwo Preczów.

Red
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Głos Gminy Psary: Skąd wziął się 
pomysł na to, by młodzież z terenu naszej 
gminy wzięła udział w rozgrywkach Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej Podookręgu 
Sosnowiec?

Adam Adamczyk: Wynikało to z 
wcześniej ustalonego planu działania Gmin-
nej Akademii Piłki  Nożnej. Z założenia za-
wodnicy przez jeden rok mieli doskonalić 
technikę, uczyć się grać i budować formę 
sportową. Teraz przyszedł czas na kolejny 
krok, czyli rozpoczęcie rywalizacji sporto-
wej z innymi drużynami. Stąd realizacja na-
stępnego etapu planowanych działań, czyli 
zgłoszenie do rozgrywek Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec.

GGP: Ile drużyn i w jakich kategoriach 
wiekowych bierze udział w rozgrywkach?

AA: Do rozgrywek w sezonie 
2014/2015 zgłosiliśmy trzy drużyny: Żaki, 
czyli dzieci z rocznika 2006/2007, Orli-
ki – rocznik 2004/2005 i Młodzików – 
2002/2003.

GGP: Jak nasza młodzież daje sobie 
radę w rozgrywkach?

AA: Runda jesienna powoli zbliża się 
do końca i to daje nam pełny obraz sytu-
acji i poziomu sportowego naszych dru-
żyn. Uważam, że przyjęte metody i formy 
pracy, całe zaplecze sportowe oraz obóz 
piłkarski w Nowej Rudzie, kończący cykl 

przygotowujący do sezonu, przyniosły 
oczekiwane efekty. Prowadzimy wyrówna-
ną rywalizację we wszystkich kategoriach 
wiekowych, a przecież nie należy zapomi-
nać o tym, że w tych grupach grają kluby, 
które specjalizują się w szkoleniu młodzie-
ży od wielu lat, np. Zagłębie Sosnowiec czy 
Sarmacja Będzin. Sam wynik sportowy nie 
jest jednak najważniejszy. Nasze zespoły to 
grupy kolegów i przyjaciół, którzy współ-
pracują ze sobą, rozmawiają, uczą się od 
siebie postaw i zachowań, świetnie się przy 
tym bawiąc i jednocześnie wychowując 
przez sport. 

GGP: Gdzie trenują teraz nasze druży-
ny młodzików?

AA: Wszystkie grupy rozpoczęły przy-
godę z piłką na kompleksie sportowym 
Orlik w Psarach i tam trenowały przez 
około 1,5 roku. W dalszym ciągu ćwiczą 
tam drużyny Orlików i Żaków, natomiast 
drużyna Młodzików rozgrywa swoje 
mecze na boiskach trawiastych. Sezon 
2014/2015 rozgrywają gościnnie na boisku 
klubu sportowego Iskra Psary, gdzie panują 
bardzo dobre warunki do gry, między in-
nymi dzięki gruntownie odnowionej płycie 
boiska. Natomiast docelowo, myślę, że już 
na początek przyszłego sezonu, gotowy 
do przyjęcia szkolenia młodzieży będzie 
kompleks sportowy w Preczowie. Mamy 

bowiem gwarancję dofinansowania środ-
kami unijnymi całkowitej zmiany otoczenia 
klubu, jak również zakupu wyposażenia.

GGP: Jakie są dalsze plany rozwoju 
drużyn z naszymi młodymi piłkarzami?

AA: W dalszym ciągu chcemy utrzy-
mać wysoki poziom szkolenia młodzieży 
w naszej gminie poprzez kontynuowanie 
współzawodnictwa sportowego w roz-
grywkach Podokręgu Sosnowieckiego, 
obozów przygotowawczych, wzbogacanie 
o sprzęt treningowy oraz wspomniane 
wcześniej przeniesienie zajęć na kompleks  
sportowy w Preczowie.

GGP: Dziękujemy za rozmowę, a na-
szym młodym piłkarzom życzymy sukce-
sów.

Z ADAMEM ADAMCZYKIEM ROZMAWIAMY O MŁODYCH PIŁKARZACH

SPORT

PIŁKARSKI TURNIEJ OLDBOYÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY 

Adam Adamczyk jest nauczycielem wychowania fizycznego z 10-letnim stażem, Radnym Gminy Psary, Preze-
sem Stowarzyszenia „Sportowa Gmina Psary” oraz gminnym koordynatorem sportu. Między innymi dzięki jego 
pracy młodzież z terenu gminy Psary od września bierze udział w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
Podokręgu Sosnowiec. 

13 września br. o godz. 9:30 na kompleksie sportowym przy Gimnazjum w Psarach rozegrany został Turniej 
o Puchar Wójta Gminy Psary. Impreza zorganizowana została dla ,,old-boyów” ze wszystkich klubów w gminie.

W zmaganiach wzięły udział trzy druży-
ny: LKS Iskra Psary wsparta dodatkowymi 
siłami z KS Góra Siewierska, LKS Orzeł 
Dąbie oraz SFF Strzyżowice. W turnieju 
piłkarze rezprezentujący KS Góra Siewier-
ska z pwododu małej ilości graczy zagrali w 
drużynie Iskry.

W turnieju zagrano systemem każdy z 
każdym. Mecze trwały 2 razy po 15 min. 
Zawody odbywały się na boisku sporto-
wym „Orlik 2012”, dlatego zdecydowano, 
że każda drużyna zagra pięcioma zawod-
nikami w polu i bramkarzem. Zmiany za-
wodników podczas gry dokonywane były 
na bieżąco jak w hokeju.

W pierwszym spotkaniu zmierzyli się ze 
sobą gospodarze z Psar i piłkarze ze Strzy-
żowic. Pierwszą bramkę zdobyła drużyna 
Iskry. Goście nie pozostali jednak dłużni i 

szybko wyrównali, a następnie sami wyszli 
na prowadzenie w 10. min. Później po ku-
riozalnym błędzie bramkarza znów mieli-
śmy remis – 2:2. Worek z golami otworzył 
się w drugiej połowie, gdyż już po 10 minu-
tach mieliśmy wynik 3:5. To jednak nie był 
koniec festiwalu strzeleckiego, ponieważ 
spotkanie zakończyło się wynikiem 4:9 dla 
SFF-u.

Mecz z Dąbiem był dla Strzyżowic nieco 
cięższy, szczególnie dlatego, iż zawodnicy 
czuli jeszcze w nogach trudy poprzednie-
go spotkania. Ta potyczka była utrzymana 
w dość agresywnym tonie, ale i tym ra-
zem górą była drużyna SFF-u. W meczu 
o drugie i trzecie miejsce zagrały ze sobą 
przegrane zespoły. Gospodarze okazali się 
wyjątkowo gościnni i drużyna Orła Dą-
bie wynikiem 1:4 zajęła miejsce drugie. Po 

zakończonych zmaganiach puchary z rąk 
Wójta Gminy Psary – Tomasza Sadłonia 
otrzymały wszystkie drużyny.

Piotr Skowroński 

Walka o Puchar Wójta była zacięta
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WÓJT GMINY PSARY W DEBACIE MAGAZYNU „MURATOR” W WARSZAWIE

Organizatorem konferencji branżowej 
pt. „Domy w 2021 roku” było wydawnic-
two Murator SA znane z wielu tytułów 
pism o tematyce budowlanej (m.in. „Mura-
tor”, „Zbuduj dom”), wnętrzarskiej (m.in. 
„Dobre Wnętrze”, „M jak mieszkanie”, 
„Moje Mieszkanie”) i architektonicznej 
(„Architektura-murator”). Głównym pa-
tronem medialnym był wydawany od 31 lat 
w Polsce magazyn „Murator”.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział: To-
masz Żuchowski – dyrektor Departamentu 
Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, prof. Zygmunt Niewiadomski 
– przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Budowlanego, prof. Stanisław Mań-
kowski – przedstawiciel Instytutu Techniki 
Budowlanej, Mariusz Ścisło – prezes Sto-
warzyszenia Architektów Polskich SARP, 
Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary, Piotr 
Fokczyński – architekt miasta Wrocławia, 
Anna Wrońska – redaktor naczelna „Mu-

ratora”, a także przedstawiciele sponso-
rów Konkursu „Dom Dostępny na rok 
2021”: Janusz Komurkiewicz – wiceprezes 
Fakro, Henryk Kwapisz – dyrektor relacji 
instytucjonalnych Isover i Saint Gobain, 
Łukasz Sajewicz – dyrektor ds. klientów 
kluczowych Viessmann, Grzegorz Bułat – 
kierownik technologii Oknoplast, Szymon 
Kwapisz – zastępca dyrektora filii PSB w 
Warszawie.

Redakcja magazynu „Murator” zaprosi-
ła Wójta Gminy Psary jako reprezentanta 
samorządu, który w sposób zorganizo-
wany, przemyślany i skuteczny prowadzi 
politykę zachęcającą do osiedlania się na 
jego terenie. Debata miała miejsce w pa-
łacu Prymasowskim w Warszawie i była 
rejestrowana przez ekipę telewizyjną, a jej 
zapis jest już dostępny na stronach inter-
netowych Murator oraz w numerze listo-
padowym magazynu.

Jak podkreśliła Anna Wrońska, redak-

tor naczelna „Muratora”, była to „rzadka 
okazja publicznej rozmowy na tak ważny 
i budzący emocje temat, w której osoby 
reprezentujące różne środowiska i różne 
punkty widzenia – architekci, urzędnicy, 
naukowcy, producenci i dystrybutorzy ma-
teriałów budowlanych – mogli skonfronto-
wać swoje opinie i doświadczenia”. Red.

Gminę Psary spotkało duże wyróżnienie. Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń został zaproszony przez redakcję 
„Muratora” do debaty na temat przyszłości budownictwa jednorodzinnego w Polsce w perspektywie planowa-
nych zmian prawnych. Dyskusja odbyła się 24 września w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Wójt podczas debaty w Warszawie

Podczas uroczystości na scenie z pro-
gramem artystycznym zaprezentowali 
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Gródkowie. Następnym punktem scena-
riusza było przemówienie Wójta Gminy 
Psary połączone z prezentacją zmian, jakie 
zaszły w gminnej oświacie w ostatnich 4 la-
tach. Kolejną, bardzo ważną część uroczy-
stości stanowiło przekazanie wyróżnień 
pracownikom oświaty.

Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń 
wręczył gratulacje: dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie – 

Małgorzacie Barańskiej za zdobycie nagro-
dy Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Annie 
Łebzuch nauczycielce ze Szkoły Podstawo-
wej w Strzyżowicach z tytułu otrzymania 
przez nią medalu Komisji Edukacji Narodo-
wej. Spotkanie z pedagogami było również 
okazją do wręczenia corocznych nagród 
Wójta Gminy Psary za wybitne osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i administracyjnej. Otrzymały je Panie 
dyrektor: Szkoły Podstawowej w Dąbiu 
– Grażyna Trzcionka oraz Gimnazjum w 
Psarach – Ewa Wawrzak, a także nauczy-

cielki: Katarzyna Nawrot, Maria Olszew-
ska, Wioletta Mokosa, Barbara Niebylska, 
Grażyna Polasiak, Małgorzata Borowiecka, 
Urszula Dudała i Jolanta Ciastoń. Ponadto 
Wójt podziękował za wysiłek włożony w 
pracę w roku szkolnym 2013/2014 dyrek-
torom: Szkoły Podstawowej w Gródko-
wie – Bożenie Wieczorek oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach 
– Dorocie Pronobis-Kościńskiej. Następ-
nie kierownicy placówek oświatowych 
nagrodzili i wyróżnili własnych nauczycieli 
i pracowników administracji, którzy w ich 
uznaniu wykazali się szczególnymi zasługa-
mi w działalności poszczególnych szkół.

Równie uroczystym momentem było 
złożenie ślubowania przez tych pedago-
gów, którzy zdali w tym roku egzamin na 
nauczyciela mianowanego. Gratulacje zło-
żono również tym pracownikom oświaty, 
którzy uzyskali tytuł nauczyciela dyplomo-
wanego. Niemniej podniosłe było pożegna-
nie odchodzącego na emeryturę nauczy-
ciela z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Sarnowie – Andrzeja Sztoka.

Redakcja Głosu Gminy Psary składa 
wszystkim pracownikom placówek oświa-
towych gorące życzenia i podziękowania 
za Waszą pracę, poświęcenie i serce, któ-
rym obdarzacie swoich uczniów.

Red

INFORMACJE

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE PSARY
13 października obchodziliśmy w gminie Dzień Edukacji Narodowej. Głów-

ne uroczystości miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie.

Nauczycielka z ZSP w Strzyżowicach Anna Łebzuch otrzymała 
medal Komisji Edukacji Narodowej
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Województwa Śląskiego – Kazimierz Ka-
rolczak, Radna Sejmiku Województwa 
Sląskiego Małgorzata – Ochęduszko-Lu-
dwik, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz 
– Zdzisław Banaś, pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Dąbrowy Górniczej – Mar-
cin Bazylak, Komendant Powiatowy Poli-
cji w Będzinie – mł. insp. Dominik Łączyk, 
Wiceprezes Podokręgu Sosnowieckiego 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Jan 
Pawłowski, Jacenty Kubica Przewodni-
czący Rady Gminy Psary wraz z radnymi, 
przedstawiciel Związku Nauczycielstwa 
Polskiego – Andrzej Sztok, dyrektorzy 
szkół i gminnych instytucji, przedstawi-
ciele organizacji społecznych i stowarzy-
szeń, sołtysi z członkami rad sołeckich, 
przedsiębiorcy, sąsiedzi, uczniowie wraz 
z rodzicami. Red.

Uroczyste przecięcie wstęgi na boisku w Sarnowie

Po częsci oficjalnej nowy plac zabaw przeżywał oblężenie
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Sarnowie podziękowali wójtowi

c.d. ze str. 1 „Kompleks sportowy...”

INFORMACJE


