
WYBÓR PROJEKTANTÓW
Już w połowie kwietnia br. 

opublikowano ogłoszenie o 
przetargu na opracowanie kom-
pletnej dokumentacji budowy 
gminnej oczyszczalni ścieków, 
kanalizacji sanitarnej ciśnienio-
wej i przebudowy sieci wodo-
ciągowej w gminie Psary wraz 
z uzyskaniem ostatecznych 
pozwoleń na budowę i sprawo-
waniem nadzoru autorskiego w 
trakcie realizacji inwestycji. Prze-
targ spotkał się z dużym zain-
teresowaniem projektantów. Z 
uwagi na złożoność tego zada-
nia, termin wyboru wykonaw-
cy dokumentacji musiał zostać 
przedłużony.

Ostateczne rozstrzygnięcie 
przetargu nastąpiło 26 wrze-
śnia. Spośród 11 ofert wyłonio-
no dwóch projektantów, którzy 
przygotują osobno:

a) projekt budowy gminnej 
oczyszczalni ścieków nieopodal 
cmentarza gminnego w Psa-
rach – wykona do końca listo-
pada 2017 roku firma IGI Aqua 
Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 
119.800 zł brutto; 

b) projekt budowy kanaliza-
cji sanitarnej ciśnieniowej i prze-
budowy sieci wodociągowej 

– w trzech częściach – przygo-
tuje firma „ALFA” mgr Bożena 
Habrajska z Będzina za 578.100 
zł brutto.

Kwoty te są niższe niż pier-
wotnie szacowano, a terminy 
wykonania danych zamówień 
nieco krótsze od ostatecznych 
dat podanych przez tut. urząd 

w przetargu.
Warto dodać, że już wcze-

śniej wyłoniono biuro projek-
towe, którego zadaniem jest 
przygotowanie dokumentacji 
budowlanej przebudowy 11 
odcinków dróg gminnych i po-
wiatowych, przeznaczonych do 
modernizacji w związku z pla-

nowaną budową sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Gmina postawiła 
sobie bardzo ambitne zadanie, 
aby połączyć tworzenie kana-
lizacji – która i tak zlokalizowa-
na będzie w pasie drogowym 
– z przebudową dróg i tam, 
gdzie to konieczne, powstaną 
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chodniki, odwodnienia czy wymieniona 
zostanie nawierzchnia jezdni. Wykonawcą 
wspomnianej dokumentacji jest firma Ka-
nad Jerzy Namysłowski z Bytomia. Z kolei 
drogi przewidziane do przebudowy to uli-
ce: Wiejska, Szkolna, Akacjowa, Grabowa, 
Kamienna, Wolności i  Kolejowa w Psarach, 
Wiejska w Sarnowie, Cicha, Belna i gminny 
odcinek Szosowej w Strzyżowicach.

PROJEKTOWANIE KANALIZACJI
Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej 

będzie polegało w pierwszej kolejności na 
wykonaniu szczegółowego modelu hy-
draulicznego dla całego obszaru gminy. 
Model ten ma powstać w ciągu 5 miesięcy 
od podpisania umowy. W drugim etapie 
inżynierowie przygotują projekty sieci o 
długości ok. 25 km dla następujących ulic:
a) w Psarach w ulicach: Kolejowa, Irysów, 
Kamienna, włączenia ulicy Bocznej i Łącz-
nej, Kasztanowa (od skrzyżowania z ul. 
Szkolną do końca istniejącej brukowanej 
drogi), Szkolna, Wiejska, Akacjowa, Grabo-
wa, Wolności, Górna, Gródkowska, Polna, 
Reymonta, Zwycięstwa i Leśna
b) w Sarnowie w ulicach: Wiejska od nr 1 do 
skrzyżowania z DK 86, Spacerowa, Kamienna
c) w Gródkowie ul. Kolejowa i Zwycięstwa 
d) w Strzyżowicach w ulicach: Cicha, Bocz-
na, Podwale (3 odcinki), Belna (od skrzyżo-
wania z DW913 do skrzyżowania z ul. Parko-
wą), 1-go Maja (od skrzyżowania z DW913 
do skrzyżowania z ul. Rogoźnicką/Podwa-
le), Szosowa

Na tym etapie konieczne będzie zapro-
jektowanie budowy lub przebudowy frag-
mentów gminnej sieci wodociągowej. Do-
kumentacja uwzględni również wykonanie 
kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowanej 
wzdłuż dróg, które gmina przewidziała do 
przebudowy w najbliższych latach, to jest 
między innymi: w ulicy Brzozowej w Mali-
nowicach i na Dąbiu Chrobakowym, w ulicy 
Zielonej w Preczowie, Kościelnej w Dąbiu 
oraz w Brzękowicach Wale. Dokumentacja 
we wspomnianym zakresie ma być opraco-
wana do 31.12.2018 r. 

Trzecią część prac stanowi przygotowa-

nie dokumentacji projektowej dla kanaliza-
cji ciśnieniowej w drodze wojewódzkiej nr 
913 w Strzyżowicach, Psarach i Gródkowie. 
To opracowanie obejmie około 5 km głów-
nych sieci i przynależne do niej odgałęzie-
nia. Przy okazji zaprojektowane zostanie 
ok. 2 km nowych sieci wodociągowych. 
Ta część dokumentacji zostanie wykonana 
wcześniej z uwagi na konieczność skoordy-
nowania budowy kanalizacji i wodociągów 
z planowaną przez Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego przebudową drogi woje-
wódzkiej nr 913.

Bardziej szczegółową mapę z planem 
budowy sieci kanalizacji na terenie gminy 
można znaleźć na www.psary.pl.

WIĘCEJ O WYBRANYM 
MODELU KANALIZACJI

Przypomnijmy, że zaproponowany 
przez ekspertów system kanalizacji opiera 
się na jednej oczyszczalni bez ekspedycji 
części ścieków do innych gmin, ale z wyko-
rzystaniem w całości technologii kanalizacji 
ciśnieniowej. Pozwoli to na utrzymanie nie-
zależności gminy od cen przyjęcia ścieków 
przez gminy ościenne oraz umożliwi zacho-
wanie maksymalnej wydajności oczysz-
czalni w gminie Psary i redukcji kosztów 
stałych jej funkcjonowania.

Sam model kanalizacji ciśnieniowej po-
lega na gospodarowaniu ściekami sanitar-
nymi za pomocą niewielkich zbiorników 
przydomowych wyposażonych w proste 
i wydajne pompy, które niewielkimi prze-
wodami będą doprowadzać nieczystości 
do jednej oczyszczalni ścieków. Ta mecha-
niczno-biologiczna instalacja ma docelowo 
przyjmować nieczystości z całej gminy i od-
prowadzać je po oczyszczeniu do potoku 
Wielonka. Przewiduje się, że średnia dobo-
wa ilość ścieków trafiająca do oczyszczalni 
wyniesie ponad 1820 m3, z czego ścieki 
dopływające poprzez kanalizację ciśnienio-
wą będą stanowiły ok. 98,5% wszystkich 
ścieków powstających na terenie gminy, a 
reszta zostanie dowieziona.

Ważną zaletą kanalizacji ciśnieniowej 
jest to, że poszczególne elementy instalacji 

i koszty jej wykonania są znacznie niższe niż 
w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawi-
tacyjnej ze spadkiem naturalnym. Budowę 
takiego systemu można przyrównać do 
sukcesywnej i sprawnej wymiany wodo-
ciągu realizowanej w naszej gminie przez 
ostatnie lata i obecnie. W dużym stopniu 
prace te będą prowadzone metodą prze-
wiertu sterowanego, czyli bezwykopowo.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Oczyszczalnia ścieków w Psarach zo-

stanie zaprojektowana według najnowo-
cześniejszych technologii, z uwzględnie-
niem niskich kosztów inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych, ale przede wszystkim z 
myślą o zminimalizowaniu uciążliwości dla 
mieszkańców okolicznych terenów. Proces 
oczyszczania ścieków prowadzony będzie 
w obiekcie o jak najmniejszej powierzchni 
zabudowy, izolowanym od otoczenia, za-
pewniającym brak uciążliwych zapachów 
i aerozoli, a jednocześnie gwarantującym 
wysoki stopień oczyszczania ścieków i uzy-
skanie efektu ekologicznego.

KOORDYNACJA PRAC
Powstające projekty budowlane do-

tyczą ogromnego przedsięwzięcia, które 
będzie realizowane etapami w perspek-
tywie wielu lat. Zakres robót, które mogą 
rozpocząć się dopiero po przygotowaniu 
kompletu dokumentacji projektowej i uzy-
skaniu odpowiednich pozwoleń, obejmuje 
około 30 km sieci kanalizacyjnej, 9 km sieci 
wodociągowej oraz oczyszczalnię ścieków. 
Budowa pierwszego etapu kanalizacji sa-
nitarnej stanowi duże wyzwanie organiza-
cyjne i finansowe, którego wartość szacuje 
się na około 40 mln zł. Jest to także wielka 
szansa na to, aby racjonalnie i z dużym wy-
przedzeniem zaplanować szereg inwestycji 
powiązanych z projektowaną kanalizacją 
na niektórych drogach, np. wspomniane 
przebudowy wodociągu, wykonanie od-
wodnień, przebudowę nawierzchni jezdni 
czy położenie chodników.

Urszula Pawlik, Naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Remontów, tłumaczy to następująco: 
„W celu skoordynowania tak różnych prac 
co najmniej raz w miesiącu będą się odby-
wać spotkania konsultacyjne z projektanta-
mi kanalizacji i wodociągów, oczyszczalni 
ścieków oraz dróg. Dzięki temu w przyszło-
ści będziemy w stanie prowadzić jednocze-
śnie kilka rodzajów prac budowlanych przy 
tej samej ulicy. Dobrym przykładem może 
być droga powiatowa przy ul. Wiejskiej w 
Psarach, gdzie chcemy docelowo wybu-
dować zarówno kanalizację, odwodnienie, 
chodnik i wyremontować istniejącą na-
wierzchnię. Pod koniec października odbyło 
się już pierwsze takie spotkanie koordyna-
cyjne między projektantami i przedstawi-
cielami gminy”. Red.

c.d. ze str. 1 „Powstaje projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków”

10.10.2016 r. podpisano umowy z projektantami kanalizacji oraz oczyszczalni 
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Głównym celem inwestycji jest stwo-
rzenie dobudowanego do szkoły i no-
woczesnego budynku przedszkola oraz 
bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni 
wokół obiektu. Wykonawca, który zo-
stanie wyłoniony w drodze przetargu, 
będzie musiał rozbudować istniejący 
obiekt zespołu szkolno-przedszkolne-
go w Gródkowie o budynek z przezna-
czeniem na wspomniane przedszkole i 
pomieszczenie dyżurki z zewnętrznymi 
wejściami, tarasami, pochylniami i zada-
szeniami. Powierzchnia tej zabudowy 
wyniesie 334,73m2, powierzchnia użytko-
wa – 280,90m2, a kubatura – 1609,80m3. 
Nowy budynek będzie posiadał wszyst-
kie niezbędne instalacje techniczne oraz 
monitoring, a pomieszczenia zostaną 
umeblowane.

W przedszkolu znajdą się trzy kom-
fortowe sale, oddzielne dla każdej grupy 
dzieci. Pozwoli to na utworzenie dodat-

kowej klasy przedszkolnej i przyjmowa-
nie także 3– i 4–latków. Dotychczas, z 
uwagi na ograniczoną przestrzeń w bu-
dynku szkolnym, mogły funkcjonować 
tylko dwie grupy składające się głównie 
z 5– i 6–latków. Każda sala przedszkolna 
będzie posiadała bezpośredni dostęp do 
łazienki. Łączna powierzchnia sanitaria-
tów, z toaletą dla niepełnosprawnych, 
wyniesie ok. 27 m2. Przedszkolaki będą 
mogły również korzystać z własnej szatni 
zlokalizowanej zaraz za wejściem do no-
wego budynku.

Ponadto wykonawca przebuduje 
istniejące chodniki, ścieżki i drogi dojaz-
dowe w obrębie nowego przedszkola. 
Dzięki temu powstanie między inny-
mi wewnętrzna droga pożarowa oraz 
nowe miejsca parkingowe – o łącznej 
powierzchni utwardzenia około 950m2. 
Zagospodarowanie terenu obejmie 
również wykonanie ogrodzonego pla-

cu zabaw o nawierzchni syntetycznej o 
pow. ok. 300m2, wyposażonego w urzą-
dzenia rekreacyjno-edukacyjne. Na czas 
prac budowlanych powstanie droga 
dojazdowa do istniejącego asfaltowego 
boiska, które tymczasowo posłuży za 
parking.

Przetarg został ogłoszony 3 miesiące 
później niż zakładano ze względu na 
zmianę przepisów, dotyczących zamó-
wień publicznych.  Zmiany w prawie po-
legały na wdrożeniu dyrektywy unijnej 
do obowiązującego Prawa Zamówień 
Publicznych. Gmina Psary przystąpiła 
więc do pracy nad ogłoszeniem prze-
targu, zgodnie z zaleceniami Urzędu Za-
mówień Publicznych, niezwłocznie po 
wejściu w życiu nowych przepisów.

Otwarcie ofert z przetargu na dobu-
dowę przedszkola do szkoły w Gródko-
wie nastąpiło 3 listopada. Do przetargu 
zgłosiło się 11 firm, najniższą kwotę w 
wysokości 1.392.243,25 zł brutto zaofero-
wała firma Biuro Serwis z Katowic.

Wykonawcę poznamy prawdopodob-
nie w listopadzie br. Projekt umowy za-
kłada, że cała inwestycja zakończy się do 
15 grudnia 2017 r. Przedsięwzięcie otrzy-
mało wstępną gwarancję dofinansowa-
nia unijnego w kwocie ponad 1 mln zł.

Rozbudowa szkoły o osobny budynek 
przedszkola przyniesie korzyści nie tylko 
samym dzieciom i nauczycielom, którzy 
będą mogli się bawić, uczyć i pracować w 
lepszych warunkach. Przeniesienie grup 
przedszkolnych ze szkoły pozwoli także 
na przyjęcie większej ilości uczniów do 
podstawówki, co jest ważne zwłaszcza w 
kontekście zbliżającej się reformy, która 
przywróci klasy 7 i 8. Red.

INwestycJe

Wizualizacja mającego powstać budynku przedszkola od frontu

otwarto oferty w przetargu na budowę przedszkola w Gródkowie o po-
wierzchni użytkowej 280,90m2, które będzie się znajdowało przy istnieją-
cym budynku szkolnym.

PrzetarG Na Budowę PrzedszKola Przy szKole w GródKowIe

trwa wymIaNa wszystKIch starych wIat PrzystaNKowych

Do 08.11.2016 r. wykonano 2 platformy przstankowe na ul. Szkolnej 
w Malinowicach, 5 platform na Dąbiu Chrobakowym i 2 na Dąbiu Dol-
nym. Montaż wiat będzie się odbywał po 17.11.2016 r.

Przypomnijmy, że łącznie przebudowanych zostanie 55 platform 
dla pasażerów. Wykonawca zamontuje również 45 nowych wiat przy-
stankowych o ujednoliconej architekturze i kolorystyce, z szerokimi 
tabliczkami z nazwami przystanków oraz koszami na śmieci przytwier-
dzonymi na stałe do ramy. W wybranych miejscach pojawią się również 
podświetlane gabloty informacyjne. W sumie powstanie 21 mniejszych 
oraz 24 większe wiaty – o szerokości odpowiednio: ok. 2,7 lub 4 m.

Na obecnym etapie robotnicy przygotowują podłoża i brukują 
platformy na kolejnych przystankach. Wiaty będą ustawiane już nieba-
wem. Przedmiotowe prace zostaną zrealizowane do końca bieżącego 
roku za kwotę 411.729,06 zł. Red.

w połowie października firma arret sp. z o.o. z zabrza rozpoczęła remont wszystkich starych platform 
przystankowych na terenie gminy wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych.

Prace przy brukowaniu peronu przystankowego
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Siłownia zewnętrzna w Psarach po-
wstała na kompleksie sportowym, 
usytuowanym przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej, a siłownia w Strzyżowicach 
obok tamtejszej remizy, nieopodal ist-
niejącego placu zabaw. W obu miejscach 

miejscu wykonano nawierzchnię z kost-
ki betonowej i zamontowano 5 przyrzą-
dów do ćwiczeń. Dodatowo w Strzyżo-
wicach obiekt połączono z istniejącym 
chodnikiem, ogrodzono i oświetlono. Z 
kolei w Preczowie do istniejącej siłowni 

zewnętrznej dobudowano 6 podwój-
nych urzadzeń, a także utwardzono te-
renu pod nimi. Warto przypomnieć, iż 
pod koniec sierpnia zakończono prace, 
związane z budową podobnej siłowni 
przy szkole w Malinowicach. 

To jednak nie koniec tego typu in-
westycji w gminie Psary w tym roku. 
Bowiem kolejne miejsce do ćwiczeń siło-
wych na świeżym powietrzu powstanie 
już wkrótce na terenie przylegającym do 
budynku szkoły podstawowej w Sarno-
wie, obok istniejącego placu zabaw. Po-
jawi się tam 5 podwójnych przyrządów 
oraz stolik do gry w szachy. Nawierzch-
nia zostanie wyłożona kostką betonową. 
W planach jest również utwardzenie 
placu postojowego między ul. Szkolną i 
budynkiem sali gimnastycznej. Według 
zapewnień firmy ,,GRUMIX” roboty zo-
staną zakończone w terminie umow-
nym tj. do końca listopada br. Red.

zakończono budowę dwóch siłowni zewnętrznych: w Psarach przy ul. 
Kamiennej oraz w strzyżowicach w sąsiedztwie ul. zwycięstwa. z kolei w 
Preczowie zainstalowano nowe urządzenia przy istniejącej siłowni.

Powstały KoleJNe sIłowNIe zewNętrzNe w GmINIe Psary

Nowa siłownia przy OPS w Psarach

Zakres prac objął między innymi 
wymianę ogrodzeń: przy istniejącym 
placu zabaw oraz od strony ul. Szkol-
nej, wraz z bramą i furtkami. Poszcze-
gólne ławki przy alejce na placu zosta-
ły przesunięte, a przestrzeń wokół nich 
wybrukowano. Przy remizie robotnicy 
zamontowali nowy maszt i szlaban, 
wymienili także gablotę, w której 
znajduje się figura Świętego Floriana. 
Z kolei w budynku Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych z gminy Psary 
pomalowano posadzki w dwóch po-
mieszczeniach i wymieniono oprawy 
świetlne. Koszt całkowity prac wyniósł 
30 223,56 zł. Red.

w pierwszym tygodniu października zakończył się remont placu przy ochotniczej straży Pożarnej w sarno-
wie, który zwiększył funkcjonalność i estetykę tego miejsca.

Prace remoNtowe Przy osP w sarNowIe zaKończoNe

Nowe ogrodzenie wokół placu oraz wymieniona gablota z figurą św. Floriana

Nowy wodocIąG I utwardzoNa droGa Na aKacJoweJ w Psarach

Inwestycja obejmowała odcinek od ul. Wiejskiej w Psarach 
do powstającego centrum logistycznego firmy DL Project Ma-
nagement S.A. Oprócz wodociągu, zainstalowano też kabel 
energetyczny ziemny, a część drogi utwardzono frezem asfal-
towym. Zadanie to zrealizowała firma TRANZIT Sp. z o.o., która 
była generalnym wykonawcą budowy węzła komunikacyjnego 
w Sarnowie. Z kolei Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, 
niezwłocznie po oddaniu wodociągu do użytku, przyłączył po-
sesje mieszkańców z ul. Akacjowej do nowej sieci. Obecnie trwa 
procedura przekazywania magistrali na rzecz Zakładu. ZGK

w połowie października zakończyła się budowa wo-
dociągu na ul. akacjowej w Psarach na dł. ok. 564 m.

Najbardziej zniszczony fragment Akacjowej utwardzono frezem
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Prace remontowe obejmują całko-
witą wymianę parkietu na sali łącznie z 
wymianą podscenia, renowacją scho-
dów, wymianą osłon grzejnikowych 
oraz montaż klimatyzacji. Scena zosta-
nie wyposażona w nowoczesny ekran 
projekcyjny, projektor multimedialny 
oraz nowe kotary. 

Do tej pory wykonano prace zwią-
zane z usunięciem starego parkietu i 
położeniem płyt pod nową podłogę. 
Zainstalowano także klimatyzację. W 
drugim tygodniu listopada ma się roz-
począć układanie nowego parkietu, 

który następnie będzie poddany cy-
klinowaniu. Na zakończenie całego re-

montu wykonawca odświeży kolorysty-
kę sali poprzez malowanie ścian. Red.

w październiku rozpoczął się re-
mont sali widowiskowej w ośrodku 
Kultury w sarnowie.

remoNt w ośrodKu Kultury w sarNowIe

Prace nad montażem parkietu na sali w Ośrodku Kultury w Sarnowie

KoleJNe droGI do utwardzeNIa Kruszywem
Przedmiotowe inwestycje będą reali-

zowane dzięki tegorocznym oszczęd-
nościom, jakie udało się pozyskać 
podczas wyłaniania wykonawców po-
szczególnych prac budowlanych. Za-
dania te uwzględniają również prośby 
mieszkańców, zgłaszane między inny-
mi na zebraniach wiejskich. I tak, ZGK 
zleci utwardzenie kruszywem następu-
jących odcinków dróg: ul. Gródkowskiej 
w Psarach, fragmentu ul. Górnej w Gó-
rze Siewierskiej, ul. Przygon i dojazdu 
do ul. Belnej 149 w Strzyżowicach. Łącz-
nie zostanie utwardzone blisko 3000 m2  
jezdni. Red.

zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach planuje jeszcze do końca 
tego roku utwardzić kruszywem dodatkowe 4 odcinki dróg.

W ramach wcześniejszych inwestycji utwardzono kruszywem np. ul. Nową w Sarnowie

osP w Górze sIewIersKIeJ z Nowym wozem strażacKIm

Nowy pojazd jednostki w Górze 
Siewierskiej posiada specjalistyczną 
zabudowę dostosowaną do potrzeb 
strażaków. Wewnątrz zamontowane 
zostały między innymi wytrzymałe alu-
miniowe półki przeznaczone na sprzęt 
pożarniczy. Samochód wyposażono już 
w agregat wysokociśnieniowy wodno-
-pianowy, radiotelefony oraz maszt z re-
flektorami LED, które pomogą w oświe-
tlaniu terenu podczas akcji strażackich. 
Wkrótce do samochodu samorząd gmi-
ny Psary dokupi jeszcze piły spalinowe 
do drewna i betonu, pompę pływającą 
Niagara oraz pompę szlamową.

Zakup pojazdu został sfinansowany 
przez Gminę Psary oraz uzyskał 50 tys. 
zł dotacji z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Red.

w październiku do jednostki ochotniczej straży Pożarnej w Górze siewierskiej trafił nowy wóz strażacki marki 
Ford transit z zabudową ratowniczo-gaśniczą, który kosztował 243 000 zł.

Nowy pojazd na wyposażeniu OSP Góra Siewierska
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Funduszem sołecki jest odpowied-
nikiem realizowanego w miastach bu-
dżetu obywatelskiego. Są środki finan-
sowe wyodrębnione z budżetu gminy, 
przeznaczane na realizację konkretnych 
przedsięwzięć, wskazanych przez lokal-
ną społeczność w poszczególnych sołec-
twach. Co roku, podczas wrześniowych 
zebrań sołeckich rada sołecka, wspólnie 
z mieszkańcami, samodzielnie decydują 
o dokładnym przeznaczeniu tych pienię-
dzy. Poniżej przedstawiamy listę zadań, 
które zostaną zrealizowane w 2017 roku 
w ramach funduszu sołeckiego. 

W sołectwie Brzękowice kwota 
21.030,15 zł zostanie przeznaczona na 
bieżące remonty i wyposażenie budyn-
ku Klubu Sportowego Orzeł Dąbie (5.000 
zł) oraz na remont i doposażenie OSP Dą-
bie (16.030,15 zł.).

W Dąbiu za sumę 23.435,36 zł zrealizo-
wane będą takie zadania, jak: doposaże-
nie kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury 

– między innymi w zmywarko-wyparzar-
kę, patelnię elektryczną, metalowe stoły 
(łącznie 10.000 zł), doposażenie tutejszej 
jednostki OSP (10.000 zł), doposażenie 
Klubu Sportowego Orzeł Dąbie (3.435,36 
zł).

Z kolei sołectwo Goląsza, dzięki łącz-
nej kwocie 27.228,19 zł z funduszu, do-
posaży oddział Gminnego Ośrodka Kul-
tury – między innymi w garnki i termosy 
(20.000 zł), a dla tamtejszej OSP zostanie 
zakupione umundurowanie i pralka 
(7.228,19 zł).

W Górze Siewierskiej podjęto decyzję, 
że pula 30.836 zł będzie rozdysponowa-
na na termomodernizację i przebudowę 
remizy OSP wraz z zakupem wyposaże-
nia.

Natomiast sołectwo Gródków kwotę 
30.836 zł chce przeznaczyć na inwestycje 
i projekty budowlane, a konkretnie na 
zagospodarowanie przestrzeni leśnej na 
terenach poprodukcyjnych.

W Malinowicach suma 28.492,47 zł zo-
stanie przekazana na zagospodarowanie 
pomieszczeń budynku po byłej szkole: 
remont kotłowni (w tym: zmianę liczni-
ka wody, wymianę oświetlenia, ułożenie 
płytek i zamontowanie umywalki), a tak-
że wymianę parkietu w pomieszczeniach 
za salą komputerową, zamontowanie 
stałego nagłośnienia i wentylacji podsu-
fitowej, wyposażenie i remont budynku 
szkoły.

W Psarach kwotą 30.836 zł zostanie 
dofinansowanie zagospodarowanie 
plac przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Psarach, gdzie wybuduje się siłownię ze-
wnętrzną i plac zabaw dla dzieci.

Sołectwo Preczów kwotę 30.836 zł 
przeznaczy na: zagospodarowanie bo-
iska wielofunkcyjnego przy tutejszym 
OSP, między innymi w oświetlenie i pił-
kochwyty (18.000 zł), dofinansowanie 
do zakupu lekkiego samochodu dla OSP 
(8000 zł), a także doposażenie szatni klu-
bu sportowego (4.836 zł).

Z kolei w Sarnowie sumę 30.836 zł 
rozdzielono na takie zadania, jak: dopo-
sażenie OSP i zakup umundurowania dla 
nowych druhów (7.836 zł), zakup keybo-
ardu dla tamtejszego ośrodka kultury 
oraz nowego nagłośnienia (23.000 zł).

Natomiast sołectwo Strzyżowice 
kwotę 30.836 zł zdecydowało wydać na: 
zakup sprzętu sportowego i wyposaże-
nia dla Ludowego Klubu Sportowego 
Jedność (10.000 zł), zakup wyposażenia 
kuchni dla Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego (10.000 zł – w tym 5.000 zł dla 
szkoły i 5.000 zł dla przedszkola), a także 
doposażanie jednostki OSP (10 836,00 zł). 
Red.

od 19 do 23 września w naszej gminie odbywały się zebrania sołeckie, w 
których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, rady sołeckie 
poszczególnych miejscowości oraz mieszkańcy. Podczas spotkań ustalano 
podział tzw. funduszu sołeckiego. Na 2016 rok wyniósł on 285 202,17 zł.

PodzIeloNo FuNdusz sołecKI Na 2017 roK

W Preczowie w 2016 z funduszu sołeckiego częściowo sfinansowano
rozbudowę siłowni zewnętrznej

LPR pomoże zarządzać rozwojem 
tych obszarów gminy, które zostaną 
uznane za najbardziej zdegradowane. 
Pozwoli on na prowadzenie wieloletniej 
rewitalizacji w sposób skoordynowany, 
zintegrowany, zgodny z potrzebami i 
oczekiwaniami interesariuszy. Realizacja 
programu będzie się odbywała poprzez 
wiele różnych działań o charakterze spo-
łecznym, gospodarczym, przestrzennym 
czy technicznym. Dzięki temu właści-
wie wykorzystany zostanie potencjał 
wewnętrzny gminy. Będzie to sprzyjało 
podniesieniu jakości życia i aktywności 

społecznej, poprawie ładu przestrzenne-
go i stanu powietrza atmosferycznego 
oraz aktywizacji zawodowej mieszkań-
ców. Ważnym celem LPR jest też prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

LPR został opracowany zgodnie z 
Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-
2020 z dnia 3 lipca 2015 r. Program ten 
jest jednym z kluczowych dokumentów 
dotyczących planowania strategicz-
nego. Stanowi uzupełnienie szerszego 
planu rozwojowego, zarysowanego w 

Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 
2016-2025. Jest też spójny z innymi do-
kumentami na szczeblu lokalnym.

Opracowany program będzie podsta-
wą do składania przez Urząd Gminy Psa-
ry wniosków o środki unijne na realizację 
projektów rewitalizacyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

Mieszkańcy zainteresowani Progra-
mem Rewitalizacji mogli wypowiedzieć 
się w przedmiotowych kwestiach na 
otwartej debacie, która odbyła się 17 
października w świetlicy wiejskiej w Dą-
biu. Red.

Gmina Psary prowadzi prace nad stworzeniem dokumentu strategicz-
nego pt. lokalny Program rewitalizacji Gminy Psary (lPr). 

Prace Nad loKalNym ProGramem rewItalIzacJI
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Uroczyste spotkanie rozpoczęło się 
od powitania zaproszonych gości, w tym 
Wójta Tomasza Sadłonia, Zastępcy Dy-
rektora Delegatury Kuratorium Oświaty 
Grzegorza Wnuka, Prezesa Międzygmin-
nego Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Jana Kraśkiewicza, przedsta-
wicieli Rady Gminy Psary z Przewodni-
czącym Jacentym Kubicą, dyrektorów 
szkół wraz z pracownikami i osobami 
emerytowanymi, a także kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych.

Następnie na scenie pojawili się 
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Sarnowie, którzy przygo-
towali występ artystyczny. Kolejnym 
punktem programu było wręczenie 
gratulacji przez Wójta Tomasza Sadłonia 
pani Bożenie Nobis-Siudak, nauczycielce 
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach – 
za nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, 
oraz pani Grażynie Trzcionce – z tytułu 
otrzymania Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej wraz z podziękowaniem za 
wzorowe pełnienie funkcji dyrektora 
placówki oświatowej w Dąbiu. Była to 
też doskonała okazja do złożenia gratu-
lacji Sekretarz Gminy Psary pani Mirelli 
Barańskiej-Sorn, która również została 
wyróżniona Medalem KEN.

W dalszej części Wójt wręczył nagrody 
dyrektorom szkół: p. Ewie Wawrzak – Dyr. 
Gimnazjum w Psarach, p. Małgorzacie Ba-
rańskiej – Dyr. ZSP w Sarnowie. Ponadto 
oficjalne podziękowania za owocną pra-
cę otrzymali: p. Dorota Pronobis-Kościń-
ska – Dyr. ZSP nr 2 w Strzyżowicach, p. 
Magdalena Zrałek – Wicedyrektor tej sa-
mej placówki, p. Beata Polaniecka – Dyr. 
SP w Gródkowie, p. Agnieszka Regulska 
– Wicedyr. ZSP w Sarnowie.

Równie ważny moment stanowiło 

wręczenie nagród Wójta Gminy Psary 
nauczycielom z terenu naszej gminy, 
którymi uhonorowano: p. Joannę Mar-
cinkowską i p. Jacka Grzywnowicza z 
Gimnazjum w Psarach, p. Kazimierę Ko-
zieł i p. Teresę Kosmalę-Gąsior z SP Dąbie, 
p. Grażynę Polasiak i p. Agnieszkę Regul-
ską z ZSP Sranów, p. Donatę Michalak i 
p. Milenę Neugebauer z ZSP Strzyżowi-
ce oraz p. Kingę Ćwintal z SP Gródków. 
Następnie przyszła kolej na nagrodzenie 
przez dyrektorów poszczególnych szkół 
wyróżniających się nauczycieli.

W tak ważnym dniu nie mogło oczy-
wiście zabraknąć gratulacji dla tych peda-
gogów, którzy uzyskali tytuł nauczyciela 
dyplomowanego, a byli wśród nich: p. 
Małgorzata Piasecka, p. Katarzyna Baca, 
p. Dorota Dzielawska, p. Mirosława Lu-
bas, p. Izabela Smola. Korzystając z oka-
zji, uroczyście pożegnano pracowników 
oświaty, którzy odeszli na emeryturę w 
minionym roku: p. Bożenę Wieczorek, p. 
Jadwigę Gąsiorek, p. Annę Lechniak.

Spotkanie stanowiło również okazję 
do podsumowania pracy całej gminnej 
oświaty. W swoim przemówieniu Wójt 

Tomasz Sadłoń podkreślił szczególną 
rolę, jaką szkolnictwo odgrywa w roz-
woju naszych młodych mieszkańców. 
Podziękował równocześnie za zaan-
gażowanie i pasję nauczycieli w prze-
kazywaniu wiedzy i wychowywaniu 
uczniów. Wójt zwrócił jednocześnie 
uwagę na szereg tegorocznych inwe-
stycji w infrastrukturę i wyposażenie, 
które wraz z wcześniejszymi, również 
pozwalają systematycznie podnosić ja-
kość gminnej edukacji. Poruszył także, 
budzący niepokój, temat reformy rządo-
wej likwidującej gimnazja. Zmiany te na 
terenie naszej gminy prawdopodobnie 
wymuszą zmniejszenie ilości godzin za-
jęć szkolnych z powodu spadku liczby 
uczniów. Szacuje się, że tygodniowo bę-
dzie o 121 godzin lekcji mniej, co może 
się wiązać z reorganizacją zatrudnienia 
w poszczególnych placówkach. Wójt 
dał jednak do zrozumienia, że na bie-
żąco monitoruje rozwój sytuacji i, na ile 
to możliwe, będzie starał się wraz z ma-
gistratem przeciwdziałać negatywnym 
skutkom reformy w naszej gminie.

Red.

14 października każdego roku przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych 
pracujących czynnie, jak i będących na emeryturze. z tej okazji w środę 12 października w sali bankietowej w 
Psarach odbyły się gminne obchody dnia edukacji Narodowej.

dzIeń eduKacJI NarodoweJ w GmINIe Psary

Nauczyciele-laureaci nagrody wójta

urBaNIścI z wIzytą studyJNą w NaszeJ GmINIe

Gmina Psary została wybrana przez 
organizatorów konferencji z Politechni-
ki Śląskiej jako przykład miejsca w woje-
wództwie śląskim z ciekawymi i znacz-
nymi zmianami urbanistycznymi. W sali 
bankietowej ośrodka kultury w Dąbiu 
odbyła się lokalna część konferencji, 
którą poprowadził kierownik Katedry 
Urbanistyki i Planowania Przestrzenne-

go prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasi-
dło. Podczas spotkania plenarnego wójt 
gminy Psary scharakteryzował uczestni-
kom konferencji najważniejsze zadania 
inwestycyjne realizowane przez samo-
rząd oraz opisał zmiany, które zachodzą 
w gminie w ostatnich latach.

Następnym punktem programu była 
część plenarna z wizją terenową. Na-

ukowcy odwiedzili osiedla Malinowice 
i Czerwony Kamień, teren rekreacyjny 
obok Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Preczowie, boisko sportowe w tej sa-
mej miejscowości, kompleks sportowy 
i szkołę podstawową w Sarnowie, te-
ren budowy centrum dystrybucyjnego 
spółki Lidl, a także miejsce, na którym w 
niedalekiej przyszłości powstanie cen-
trum dystrybucyjne firmy DL Invest.

Red.

21 października w gminie Psary gościliśmy przedstawicieli świata na-
uki, którzy uczestniczyli w III Konferencji Katedry urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego wydziału architektury Politechniki śląskiej.
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Mirella Barańska-Sorn jest wielolet-
nim pracownikiem samorządowym. 
W 2011 r. została sekretarzem gminy 
Psary. Między innymi dzięki niej dzieci, 
rodzice i pracownicy placówek oświa-
towych mogli skorzystać ze środków 
funduszy europejskich. Przygotowała 
i koordynowała wnioski o finanse po-
chodzące z programów rządowych dla 
oświaty, w tym programów „Razem 
bezpieczniej” czy „Labirynt”, realizo-
wanych jeszcze w 2008 roku. Z kolei w 
latach 2010–2012 koordynowała gmin-
ny projekt „Tata, mama, przedszkole i 
ja”, współfinansowany ze środków unij-
nych. Jest współautorką przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2011–2013 
pn. „Ucz się nowocześnie” oraz „Spo-
soby na szybkie i efektywne uczenie 
się – dzieci powinny je znać” – umoż-
liwiających 128 uczniom poznanie no-
woczesnych technik uczenia się oraz 
szybkiego czytania. Jej autorstwa są 
także inne dotowane projekty pt. „Je-
stem wyjątkowy”, a także „Szkoła ma-
rzeń” – ten ostatni koordynowała, objął 
on  4 szkoły i miał na celu podniesienie 
jakości kształcenia oraz wyrównanie 

szans edukacyjnych.
Pani Mirella zaangażowała się w 

działania zwiększające udział dzieci 
3-4-letnich w edukacji przedszkolnej. 
W efekcie w gminie powstały dwa 
dodatkowe oddziały przedszkolne w 
dwóch szkołach podstawowych. Dzię-
ki jej pracy fundusze na oświatę w la-
tach 2008–2015 wzrosły o dodatkowe 
1.517.683 zł, przy wkładzie własnym 
gminy rzędu 121.404 zł.

Jej dziełem jest również zatrudnia-
nie doradców metodycznych, którzy 
służą pomocą nauczycielom gminy. 
Razem ze związkami zawodowymi 
dba, by odpis na kształcenie zawodo-
we osiągał zawsze wysokość 1%.

 Drugą osobą z gminy, której w tym 
roku przyznano medal KEN, jest wielo-
letnia dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Dąbiu – Grażyna Trzcionka. Od dawna 
wspiera ona wdrażanie nowatorskich 
metod nauczania. Umiejętne motywo-
wanie przez nią nauczycieli zaowoco-
wało wprowadzeniem  licznych inno-
wacji pedagogicznych. Z jej inicjatywy 

w 2007 roku szkoła otrzymała nowy 
sztandar. Ponadto szkoła kierowana 
przez p. Grażynę Trzcionkę jest od kil-
ku lat organizatorem wielu gminnych 
konkursów. Z jej osiągnięciami korelują 
także liczne sukcesy uczniów wraz z ka-
drą pedagogiczną zdobyte na olimpia-
dach i innych konkursach na poziomie 
regionalnym i krajowym. Na terenie 
szkoły kierowanej przez p. Grażynę re-
alizowane są projekty finansowane ze 
środków unijnych. Z jej inicjatywy w 
roku szk. 2015/2016 wykonano nowy 
plac szkolny, strefy rekreacji z urządze-
niami siłowni zewnętrznej a przede 
wszystkim nowoczesne boisko wielo-
funkcyjne wraz ze skocznią do skoku 
w dal. Szkoła prowadzi także działania 
charytatywne, m.in.: uczestniczy w 
programach „Adopcja na odległość” 
oraz „Pomóż koledze”, angażuje się w 
zbiórki np. żywności w ramach „Świą-
tecznej Paczki”, karmy dla zwierząt w 
schroniskach, monet groszowych na 
dofinansowanie domów dziecka, orga-
nizuje sztaby w ramach WOŚP. Red.

miło nam poinformować, że w tym roku dwa medale Komisji edukacji Narodowej zostały przyznane dwóm pra-
cownikom oświaty z gminy Psary: p. mirelli Barańskiej-sorn – sekretarz urzędu Gminy oraz p. Grażynie trzcionce – 
wieloletniej dyrektorce szkoły Podstawowej w dąbiu. Poniżej przedstawiamy sylwetki obu nagrodzonych pań.

2 medale KeN dla PracowNIKów PsarsKIeJ ośwIaty

INFormacJe

Ceremonia wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej w Świętochłowicach

zaProszeNIe Na sPotKaNIe BarBórKowe - 3 GrudNIa
Stowarzyszenie braci Górniczej Gminy Psary serdecznie zaprasza kolegów Górników na spotkanie „Barbórka 
2016”, które odbędzie się 3 grudnia 2016 roku.

Program spotkania: 10:30 - Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach, 11:45 - 
Spotkanie „Karczma piwna” w GOK w Gródkowie oraz program artystyczny w wykonaniu zespołu „Dąbie”. 
Spod kościoła do GOK w Gródkowie zapewniony będzie przewóz. Zakończenie spotkania ok. g. 15:30 wraz z odwozem.
Zgłoszenia i zapisy przyjmują: kol. J. Kubica tel: 32/ 277 21 04, kol. D.Katolik tel: 500-611-273, kol. R.Barański tel: 603-839-342

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy „SZCZĘŚĆ BOŻE”.

Pani Grażyna Trzcionka odebrała gratula-
cje z okazji przyznania medalu KEN pod-
czas Gminnego Dnia Edukacji Narodowej 



Jak co roku, 30 września odbył się w 
Szkole Podstawowej w Strzyżowicach 
uroczysty Dzień Chłopaka połączony 
z akademią dla klas IV-VI. Rozpoczęła 
się ona przedstawieniem Samorzą-
du Uczniowskiego na rok 2016/2017. 
W skład tego samorządu wchodzą: 
przewodnicząca szkoły Magdalena 
Woźniak z klasy VI b, zastępca prze-
wodniczącej Aleksandra Zaporowska 
również z VI b oraz sekretarz Maja Dą-
bek z klasy V b.

Już dzień wcześniej rozpoczęły się 
imprezy m.in. dyskoteka w klasie VI b, 
gdzie wraz z wychowawczynią wszyscy 
świetnie się bawili – były tańce, gry i za-
bawy. Następnego dnia każdy chłopak 
dostał drobny upominek od klasowych 
koleżanek, a później odbyła się aka-
demia. W zorganizowanych wcześniej 
wyborach dziewczyny wyłoniły czte-
rech najpopularniejszych chłopaków 
z naszej szkoły. Zostali nimi: Krystian 
Kubica VI a, Krzysztof Moros VI b, Ma-
teusz Augustyn V b, Błażej Januszewski 
IV a. Dziewczyny dokonały również wy-

boru najzabawniejszego nauczyciela 
pomiędzy Panem Wojciechem Leśnia-
kiem a Panem Przemysławem Wachem 
– zwyciężył Pan Wojtek. Panowie wraz 
z wybranymi uczniami wzięli udział 
w przygotowanych konkurencjach, a 
były nimi m.in.: wiązanie krawata, zje-
dzenie plastra cytryny, zrobienie naj-
większego balonu z gumy do żucia, 
odgadywanie damskich kosmetyków 
oraz wiedza ogólna. Śmiechu było co 

niemiara, zwłaszcza przy jedzeniu cy-
tryny. Pierwsze miejsce zajął Pan Woj-
ciech zdobywając szarfę „SUPER MANA 
2016/2017”, a wśród chłopaków Miste-
rem został Mateusz Augustyn z klasy V 
b, zdobywając specjalną nagrodę. 

Był to bardzo mile spędzony dzień 
dla wszystkich uczniów z klas IV – VI 
naszej szkoły. 

Magdalena Woźniak kl. VI b
SP Strzyżowice

w KrólestwIe solIlaNdII
Niezwykłą wycieczkę odbyli uczniowie klas drugich 

Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, udając się do ko-
palni soli w Wieliczce.

Wędrówka w kopalni rozpoczęła się od pokonania kilku-
set schodów w głąb podziemi, aby znaleźć się w królestwie 
Solilandii. Odnajdując zaczarowany kufer, dzieci otrzymały 
zarówno baśniowe emblematy, jak również wskazówki do 

odkrywania sekretów podziemnego świata. Dzielni podróż-
nicy przemierzali kilometry górniczej trasy, podziwiając 
komnaty solne wraz z niezwykłymi solnymi rzeźbami. Na 
trasie dzieci spotkały wesołego Soliludka, który opowiadał o 
historii kopalni, o ciekawych tajemnicach dotyczących pracy 
górników oraz sposobach wydobywania przez nich soli. So-
liludek zaprowadził dzieci do komór turystycznych, spośród 
których najpiękniejszą okazała się Kapilca Św. Kingi. Na ko-
niec dzieci zawędrowały do króla Solilandii, który przepro-
wadził quiz wiedzy na temat kopalni. Ponieważ dzieci zdały 
go na szóstkę, król obdarował je pamiątkami oraz zaprosił 
na wesołą zabawę. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” mali wędrowcy wysłuchali też fragmentów ciekawej 
książki „Solilandia – pamiętnik wielickiego skrzata”. Pełni 
wrażeń wracali górniczą windą na powierzchnię, zdumieni 
tym, iż baśniowa przygoda zakończyła się tak szybko.

Szkoła Podstawowa 
w Strzyżowicach

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 49 / X / 2016/2017

dzIeń chłoPaKa

Panowie podczas konkurencji wiązania krawatów
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29 września społeczność Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w 
Sarnowie obchodziła Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania.

Tego dnia fragmentów literatury 
pięknej, dziecięcej i popularnonauko-

wej można było posłuchać na każdej 
lekcji, zajęciach świetlicowych czy w 
bibliotece. Głośno czytali dzieciom 
nauczyciele, rodzice, pracownicy 
placówki, starsi koledzy. Każdą klasę 
oraz grupę przedszkolną odwiedziła 

pani dyrektor, czytając bajki i baśnie 
ze ,,Skarbnicy bajek”. Podczas zajęć 
odpowiadano na pytania, tworzono 
plakaty, pisano prośby w imieniu ksią-
żek, wykonywano zakładki oraz uzu-
pełniano ,,Pamiętniki bajek”.

Badania naukowe potwierdzają, że 
głośne czytanie dzieciom wzbogaca 
ich słownictwo, buduje mocną więź 
między dorosłym i dzieckiem, rozwi-
ja język, pamięć i wyobraźnię, uczy 
myślenia, poprawia koncentrację, uła-
twia naukę. Pomaga to także odnieść 
sukces w szkole, uczy wartości mo-
ralnych, wspiera proces wychowania, 
kształtuje nawyk czytania i zdobywa-
nia wiedzy na całe życie.

Wszelkie przedsięwzięcia związane 
z obchodami Dnia Głośnego Czytania 
okazały się wspaniałą lekcją, z której 
wszyscy wyszli z nową wiedzą i prze-
konaniem, że czytanie to najlepszy 
sposób na nudę, a także możliwość 
przeżycia mnóstwa niezapomnianych 
przygód.

Agata Niemczyk

Głos szKolNy

10 października uczniowie klas IV–
VI wybrali się na wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie, aby poznać ten re-
gion i obejrzeć najciekawsze jego 
miejsca. Mimo jesiennej pogody i lek-
kiej mżawki, uczestnikom dopisywał 
dobry humor. Tak oto rozpoczęła się 
przygoda.

Pierwszym celem wycieczki był 
przyjazd do Zagnańska i poznanie 
historii najbardziej znanego drzewa 
w Polsce. Wiek i rozmiary konarów 
nie służą „Bartkowi”, dlatego od wie-
lu lat przyrodnicy dbają o „Bartka”, 
pomagając mu utrzymać konary na 
odpowiedniej wysokości oraz uszczel-
niając próchniejący pień. Z samym 
drzewem związanych jest wiele opo-
wieści i legend. Podobno w jego cie-
niu odpoczywali Bolesław Krzywousty 
i Kazimierz Wielki, zaś Jan III Sobieski i 
Marysieńka ukryli w nim skarby. Przy 
okazji mogliśmy przyjrzeć się innym 
wiekowym mieszkańcom tej leśnej 
alei, np. posadzonemu tam „Małemu 
Bartkowi” zwanemu „Bartusiem”.

Kolejnym punktem na naszej tra-
sie była wizyta w Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku. Wokół 

XIX-wiecznego pałacyku roztacza się 
park ze starymi dębami i lipami. Pisarz 
otrzymał ten majątek jako dar naro-
dowy z okazji 25-lecia pracy literac-
kiej. Wnętrze pałacyku jest wiernym 
odtworzeniem czasów, w których żył 
Sienkiewicz. Wszystkie pomieszczenia 
wyposażone są w oryginalne meble i 
przedmioty należące kiedyś do Nobli-
sty.

Wspaniałą lekcję przyrody przeżyli-
śmy w Jaskini Raj. Podzieleni na cztery 
grupy uczniowie rozpoczęli wędrów-

kę w głąb ziemi. Zasłuchani w ciekawe 
opowieści przewodników, podziwiali 
stalaktyty i stalagmity, rozpoznawali 
rzeźby, które wykonała natura. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudziły nie-
toperze zasypiające w jaskini na zimę, 
również duże zdziwienie wywołał 
widok korzeni drzew widzianych od 
dołu.

Podczas pobytu na ziemi święto-
krzyskiej atrakcji nie zabrakło, a wra-
żenia na długo będą niezapomniane.

SP Gródków

śwIętoKrzysKIe uczy I zachwyca

Uczestnicy wycieczki w Góry Świętokrzyskie

oGólNoPolsKI dzIeń GłośNeGo czytaNIa w sarNowIe
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warsztaty JęzyKowe Na malcIe

Na pytanie „Czy wierzysz w du-
chy?” większość ludzi odpowiada: nie. 
Do niedawna nawet harcerze i zuchy 
twierdzili zgodnie, że nie wierzą w zja-
wy. Zmienili zdanie podczas dwudnio-
wej wycieczki integrującej, która roz-
poczęła rok harcerski. Cały program 
wycieczki związany był z duchami Jury 
oraz sprawdzianem odwagi druhów. I 
tak podczas warsztatów plastycznych 
uczestnicy wykonywali magnesy z 
wybranymi zamkami i duchami. Zwie-
dzali Muzeum w Starym Młynie Rze-
miosł Dawnych, gdzie poznali pracę 
młynarzy, bednarzy i szewców.

Najbardziej wyczekiwanym punk-
tem wycieczki było nocne zwiedzanie 
zamku Ogrodzieniec. Tajemnicze cie-
nie sunące po murach, niesamowita 
muzyka i spotkanie z Białą Damą czy 
Warszyckim dostarczyły młodym tu-
rystom wielu emocji z „dreszczykiem”. 
Test odwagi został zaliczony.

Niedzielne przedpołudnie dzielni 
turyści spędzili w Parku Doświadczeń. 
Tu hitem okazał się symulator „dacho-

wania”.
Zwiedzanie zamku w świetle dzien-

nym nie było już takie straszne. Te 
same miejsca, które wieczorem na-
pawały grozą, teraz dostarczały cie-
kawych widoków panoramy jesiennej 
Jury. Nie przerażała nawet Katownia 

Warszyckiego.
Wycieczkę zakończyło ognisko z 

pieczonymi kiełbaskami. Pogoda i 
humory dopisały. Wszyscy uczestnicy 
wrócili do domu zadowoleni. 

ZSP Nr 1 Strzyżowice

sPotKaNIe z duchamI

W dniach 5–12 października odbyły 
się drugie Warsztaty Języka Angiel-
skiego na Malcie. Wzięło w nich udział 
31 uczniów Gimnazjum w Psarach 
oraz trzy absolwentki.

Warsztaty językowe były prowa-
dzone przez nauczycieli języka angiel-
skiego w gimnazjum przez cały czas 
trwania wycieczki. Zadania, których 
celem było kształtowanie umiejęt-
ności praktycznego posługiwania się 

językiem obcym, były realizowane 
stacjonarnie (w hotelu i parku) oraz w 
terenie – w miejscach, które odwie-
dzaliśmy. Uczniowie mieli okazję roz-
mawiać po angielsku z Maltańczykami 
oraz turystami z wielu krajów europej-
skich.

Wszyscy uczestnicy wrócili zado-
woleni, opaleni i zachwyceni Maltą. I 
nic dziwnego – Malta to szczególne 
państwo z wielu powodów. Po pierw-

sze, jego oficjalnym językiem jest ję-
zyk angielski, który był dla nas głów-
nym celem wyjazdu. Jest to również 
najdalej na południe wysunięte pań-
stwo Europy, które obfituje we wspa-
niałe zabytki oraz cuda przyrody, ma 
najlepszy klimat na świecie, ze średnią 
roczną temperaturą wynoszącą 23°C 
w dzień i 16°C w nocy i liczbą 300 dni 
słonecznych w ciągu roku. Jest to rów-
nież drugie najbezpieczniejsze pań-
stwo na świecie, jeśli chodzi o praw-
dopodobieństwo wystąpienia klęski 
żywiołowej, a także jedno z najbez-
pieczniejszych państw dla turystów.

Nasi uczniowie zwiedzili całą Mal-
tę (Valettę, Buggibę, Meliehę, Golden 
Bay, Dingli Cliffs, Pretty Bay, Freeport, 
St. Julian’s, Sliemę, Mdinę, Mostę, Mar-
saxlokk), a także popłynęli statkiem 
na dwie wyspy: Comino (gdzie mogli 
podziwiać Błękitną Lagunę) oraz Gozo 
(gdzie zobaczyli Azurre Window i Fun-
gus Rock). Podziwiali Blue Grotto pod-
czas wycieczki na łódkach oraz Maltę 
nocą podczas nocnego przejazdu 
dwupiętrowym autobusem Hop On/
Off. 

Gimnazjum w Psarach
Uczestnicy warsztatów na Malcie
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Pod takim hasłem odbył się kon-
kurs ekologiczny zorganizowany w 
Szkole Podstawowej w Strzyżowicach 
w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. 
Konkurs został przeprowadzony w 
dwóch kategoriach: klasy I–III i klasy 

IV–VI. Uczniowie klas młodszych wy-
konali plakaty pod hasłem „Sprząta-
my Świat”. Z kolei starsi uczniowie 
wykonali użyteczne przedmioty z 
„odpadów”. Trzeba przyznać, że ich 
propozycje były niezwykle ciekawe. 

Pojawiły się m. in. miotły do zamiata-
nia, robot, przybornik do szycia, skar-
bonka czy też ozdobne dekoracje, jak 
np. wazony. Wszystkie przedmioty 
zostały wykonane z materiałów od-
padowych (m. in. butelki plastikowe, 
zakrętki). 

Głównym celem konkursu było 
przyswojenie przez uczniów pojęć 
związanych z gospodarowaniem od-
padami. Dzięki przygotowaniom do 
konkursu dowiedzieli się, w jaki spo-
sób i dlaczego należy segregować 
odpady. Z pewnością teraz ucznio-
wie będą potrafili wskazać sposoby 
zmniejszenia ilości generowanych 
śmieci oraz podać pomysły na po-
nowne ich wykorzystanie. 

SP Strzyżowice

Głos szKolNy

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:

23 września w pogodny, prawie sło-
neczny dzień w naszej szkole zapano-
wała radosna atmosfera zabawy. Tego 
dnia odbył się w gimnazjum drugi Pik-
nik Rodzinny. Bogaty program festy-
nu oraz wspomnienie ubiegłorocznej 
imprezy sprawiły, że budynek, orlik i 
wszystkie zakamarki zapełniły się tłu-
mem ludzi. Na gości czekało mnóstwo 
atrakcji. Na początek rozbawiły ich wy-
bory mistera gimnazjum, przeplatane 
śpiewem i tańcem utalentowanych 
uczniów. W radosnych nastrojach ro-
dzinne zespoły uczestniczyły w ekspe-
rymentach chemicznych i fizycznych. 
Można było skorzystać z nowocze-
snego sprzętu naukowego, jakim dys-
ponuje gimnazjum. W strefie mate-
matycznych gier i łamigłówek, która 
powstała w ramach programu granto-
wego mPotęga pt. „Gimnazjalne Mat-
-Party”, rodzinne zespoły brały udział 
w konkursie Sudoku, zapałkowych 
zagadkach i kubeczkowych łamigłów-
kach, czyli programowaniu bez kom-
putera pt. „Moi robotyczni znajomi”. 

Najlepsze drużyny otrzymały nagrody 
rzeczowe.

Odbyło się także spotkanie informa-
cyjne w ramach projektu „Programuj 
u siebie”, który jest finansowany przez 
Fundację PZU.

Niecodziennymi atrakcjami były: 
malowanie twarzy, pokaz zawodników 
trenujących podnoszenie ciężarów i 
wata cukrowa dla każdego. 

Na orliku czekały zawody sportowe, 
w których każdy uczestnik mógł wziąć 

udział. Ukoronowaniem sportowych 
zmagań był towarzyski mecz nauczy-
ciele i uczniowie kontra rodzice.

Rozkoszą dla podniebienia były do-
mowe wypieki przygotowane przez 
rodziców, kawa i herbata. Każda klasa 
zorganizowała swój kącik kulinarny, w 
którym spożywała grillowaną kiełbasę, 
pieczonki i pizzę. Gorąco dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do organizacji pikni-
ku. Gimnazjum Psary

2. PIKNIK rodzINNy w GImNazJum

Strefa matematycznych łamigłówek i gier

doBre rady Na odPady

Wystawa prac w konkursie ekologicznym
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W piękny jesienny poranek drużyny 
szkół podstawowych wyruszyły na polne 
szlaki gminy. Każdy zespół prowadził prze-
wodnik PTTK o/Będzin, który wzbogacał 
wędrówkę ciekawymi opowieściami.

Wszystkie trakty miały metę na sta-
dionie Iskry w Psarach, gdzie rozegrano 
dwa konkursy. Pierwszym zadaniem było 
wykonanie „Totemu - Jesiennego Stwor-
ka” z zebranych po drodze materiałów. 
Wszystkie prace były bardzo wesołe i 
kolorowe. Pierwsze miejsce przyznano 
ekipie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 z Sarnowa. Drugi konkurs polegał 
na przedstawieniu najciekawszej relacji 
ze szlaku. W tej konkurencji zwyciężyła 
drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go Nr 1 w Strzyżowicach. Wszystkie rela-
cje były bardzo interesujące. Dotyczyły 
obiektów historycznych (krzyż pokutny), 
gatunków roślin, napotkanych śladów 
zwierząt (sarny, dzika), obiektów sakral-

nych (kościoły, kapliczki, przydrożne krzy-
że) i świeckich (Elektrownia Łagisza) oraz 
ciekawych wydarzeń (start paralotniarzy 
z Góry Równej). Zwycięska drużyna do-
datkowo okrasiła sprawozdanie rymowa-
nymi okrzykami. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe plakietki oraz karty z potwier-
dzeniem przebytych tras i punktów do 
odznak turystycznych. W czasie odpo-
czynku częstowali się pączkami i soczka-

mi. Było bardzo miło i wesoło. Pogoda i 
humory dopisały. W Złazie wzięło udział 
80 uczestników (dzieci i dorosłych).

Z opinii uczniów i opiekunów wyni-
ka, że za rok młodych turystów będzie 
jeszcze więcej. Zachęcamy do czynnego 
wypoczynku i poznawania naszej „małej 
ojczyzny”. Kolejny Złaz za rok. Zaprasza-
my – Wędruj z nami jesiennymi szlakami! 

Organizatorzy: ZSP nr 1 w Strzyżo-
wicach i PTTK o/Będzin

eduKacJa

wędruJ z NamI JesIeNNymI szlaKamI
I Gminny złaz turystyczno-Krajo-

znawczy pod patronatem wójta Gmi-
ny Psary odbył się 1 października.

Uczestnicy gminnego złazu turystycznego

oGólNoPolsKI dzIeń PrzedszKolaKa w sarNowIe

Również w naszym przedszkolu ten 
dzień wpisał się w kalendarz tradycyjnych 
uroczystości. I tak, 20 września wszystkie 
przedszkolaki zaraz po śniadaniu zgro-
madziły się w sali „Mądrych Sów”. Każda 
wychowawczyni nalepiła swoim pod-
opiecznym na koszulkach wesołe buźki 
na dobry początek zabawy. Dzieci wspól-
nie obejrzały bajkę pt. „Bolek i Lolek na 
wakacjach”. Następnie bawiły się wesoło 
i radośnie w rytm znanych piosenek. Po-
tem przyszedł czas na słodki poczęstu-

nek. Dyrektor Małgorzata Barańska wraz 
z wicedyrektor Agnieszką Regulską zło-
żyły wszystkim przedszkolakom najser-
deczniejsze życzenia z okazji ich święta 
oraz poczęstowały słodkim „co nieco”. 
Korzystając z pięknej pogody, wyszliśmy 
na teren ogrodu przedszkolnego, by na-
rysować kredą wesołe obrazki na asfalcie, 
a następnie w przedszkolu zamalowy-
waliśmy obrazki konturowe tematycznie 
związane z obchodzonym świętem. Im-
preza udała się znakomicie! PP Sarnów

Pięć lat temu Polski Komitet światowej organizacji wychowania Przedszkolnego ogłosił 20 września ogólno-
polskim dniem Przedszkolaka, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dzieci.

Wspólna zabawa podczas malowania

harcersKa ImPreza PleNerowa

Na teren Ośrodka Harcerskiego w Cho-
rzowie przyjechało 350 zuchów. Naszą 
gminę reprezentowała gromada „Leśne 
Skrzaty”. Tego dnia na wszystkie zuchy 
czekała wspaniała zabawa, w trakcie 
której mogły one zdobyć sprawność ra-
townika. Każda gromada odwiedziła pięć 
punktów związanych z następującymi 
hasłami:

Gromada „Leśne Skrzaty” na Harcerskiej Imprezie Plenerowej

w sobotę, 24 września, zuchy, 
harcerze, wędrownicy oraz instruk-
torzy chorągwi śląskiej zhP spo-
tkali się po raz kolejny na harcer-
skiej Imprezie Plenerowej.

c.d. na str. 14
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13 października w sali bankietowej w Psarach uroczyście 
rozpoczęto już czwarty rok tutejszego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Po trzech miesiącach przerwy do grona obecnych stu-
dentów dołączyli nowi słuchacze, by wspólnie rozpocząć wspa-
niałą przygodę z nauką.

Reprezentująca Wójta Gminy Psary, Sekretarz – Mirella Barań-
ska-Sorn, życzyła seniorom wielu pięknych i ciekawych wrażeń 
w roku akademickim. Z kolei przedstawiciel Wyższej Szkoły Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej, Dziekan ds. Kształcenia Ustawicz-
nego – Dominik Penar, podziękował za dotychczasowe zaan-
gażowanie i entuzjazm słuchaczy oraz przyjął od całej grupy 
ślubowanie. Po części oficjalnej nadszedł czas na wykład, który 
poprowadził Wiktor Niedzicki, znany dziennikarz radiowo-te-
lewizyjny, autor audycji „Laboratorium”, popularyzator nauki, 
autor kilku książek. Ten, poparty przekazem graficznym, wykład 
nosił tytuł „W stronę jutra”.

Natomiast 22 października rozpoczął się nowy, trzeci już rok 
akademicki w Uniwersytecie Dziecięcym w Psarach. Dziekan 
Dominik Penar uczestniczył w uroczystości inauguracyjnej i 
przyjął ślubowanie od wszystkich młodych studentów. Nowi 

słuchacze, rozpoczynający w tym roku przygodę z nauką, otrzy-
mali indeksy, z których będą korzystać przez następne miesiące, 
a nawet lata.

W końcu nadszedł czas na wykład pt. „Małe jest piękne”, wy-
głoszony przez dr hab. Edytę Sierkę, która zajmująco i z wielkim 
znawstwem mówiła o owadach. Mali studenci z ciekawością 
słuchali o tym, jak żyją modliszki, motyle, chrząszcze, pszczoły, 
osy, koniki polne, mrówki i pasikoniki. A na koniec, niektóre „eks-
ponaty” można było nawet dotknąć. I to było przeżycie! GBP

Kultura

Oprócz naszej grupy, na spotkaniach 
obecni byli reprezentanci stowarzyszeń 
z miast: Petrosani (gospodarz projektu), 

Bansko z Bułgarii, Varpalota z Węgier, 
Ponte nelle Alpi z Włoch. Wśród 22-oso-
bowej delegacji z gminy Psary znaleźli 

się przedstawiciele zespołu śpiewacze-
go „Brzękowianie”, grupy „18+ VAT” oraz 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Gim-
nazjum. Nasz urząd reprezentował Wójt 
Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

W ramach spotkań odbywały się 
świetnie zorganizowane warsztaty po-
święcone możliwościom wykorzysta-
nia instytucji wolontariatu, współpracy 
międzynarodowej oraz tym problemom 
Unii Europejskiej, które bezpośrednio 
dotykają działalności organizacji poza-
rządowych. Każdego dnia miały również 
miejsce występy zespołów folklorystycz-
nych. Ponadto wszystkie strony projektu 
mogły przedstawić na wspólnym forum 
swoją działalność i najważniejsze osią-
gnięcia. Spotkania stanowiły także świet-
ną okazję do nawiązania kontaktów oraz 
wymiany pomysłów na temat funkcjono-
wania i rozwoju lokalnych stowarzyszeń i 
grup społecznych. Red.

Uczestnicy warsztatów w Rumunii

w dniach 26 września – 2 października przedstawiciele trzech organiza-
cji z terenu gminy Psary wzięli udział w projekcie unijnym „dni stowarzy-
szeń społecznych”, który realizowany był w mieście Petrosani na rumunii.

stowarzyszeNIa z GmINy Psary z wIzytą studyJNą w rumuNII

w październiku zainaugurowano nowy rok akade-
micki w psarskim uniwersytecie dziecięcym i uniwer-
sytecie III wieku. obie instytucje działają pod auspi-
cjami Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach oraz 
wyższej szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej.

Nowy roK aKademIcKI PsarsKIch uNIwersytetów dla dzIecI I seNIorów

Ceremonia wręczenia indeksów dla najmłodszych żaków

1. Nr 112 – dzieci dowiedziały się, jak waż-
nym numerem alarmowym jest 112.
2. Zuchowa stacja pomocy medycznej – 
tu zuchy spotkały się z profesjonalnym ra-
townikiem medycznym, który zademon-
strował udzielanie pierwszej pomocy.
3. Ekwipunek ratownika – uczestnicy 

uczyli się prawidłowo bandażować rany.
4. Bezpieczna droga – w tym miejscu 
dzieci przypominały sobie zasady bez-
piecznego przechodzenia przez drogę, 
a każdy zuch oraz drużynowy otrzymali 
znaczek odblaskowy ofiarowany przez 
samorząd gminy Psary.

5. Bezpieczna woda – tu zuchy ćwiczyły 
rzucanie kołem ratunkowym.

Poza tym młodzi harcerze obejrzeli 
pokaz policji konnej, bawili się na dmu-
chanych zjeżdżalniach i ćwiczyli na spe-
cjalnej ściance. Na zakończenie odbył się 
wielki turniej sprawnościowy. 

phm. Anna Łebzuch

c.d. ze str. 13 „Harcerska impreza plenerowa”



15Kultura

Spotkanie z udziałem mieszkańców 
naszej gminy rozpoczęło się od wystę-
pów laureatów pierwszego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej pn. „Piosenki z fono-
teki”: Mai Kaliki oraz Radka Pochylskiego. 
Ich popisowe wykonania spotkały się z 
gromkim przyjęciem publiczności, która 
nagrodziła młodych piosenkarzy głośny-
mi brawami.

Po ich występie goście mieli możli-
wość obejrzenia krótkiej prezentacji mul-
timedialnej, będącej podsumowaniem 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury. 
Na slajdach znalazły się najważniejsze 
imprezy oraz wydarzenia, które odbyły 
się w gminie Psary w tym roku. Materiał 
zawarty w prezentacji obrazował tylko 
niewielki ułamek całorocznej pracy oraz 
zaangażowania pracowników GOKu, 
władz samorządowych, lokalnych insty-
tucji, stowarzyszeń oraz społeczników. 
Niedzielne spotkanie stanowiło znakomi-
tą okazję do uhonorowania ludzi, którzy 
szczególnie angażują się w dziedzinie 
kultury na terenie naszej gminy. Po raz 

pierwszy w historii, GOK postanowił 
przyznać nagrody „Rydwany kultury” w 
uznaniu dokonań oraz zaangażowania 
w działalność na rzecz upowszechniania 
życia kulturalnego. Nagrody z rąk Wójt 
Gminy Psary, Przewodniczącego Rady 
Gminy, dyrektor GOK oraz sekretarz gmi-
ny odebrali: Grażyna Trzcionka, Anita 
Szumiec, Mirosław Krawczyk, Krzysztof 
Płachciński oraz Sławomir Majcherczyk. 
Na zakończenie spotkania widzowie wy-
słuchali krótkiej prezentacji muzycznej w 
wykonaniu Wojtka Żurkowskiego i Bart-
ka Białasa, którzy na co dzień swoje talen-
ty szlifują w Ośrodku Kultury w Sarnowie, 
a także obejrzeli spektakl teatralny pt. 

„Zapiski amoralnego moralisty” na moty-
wach powieści „Fetysze Izydora Bluma”.

Ten dzień stanowił również premierę 
nowej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Nie zabrakło w niej stałych i lubianych 
propozycji, jak: warsztaty ceramiczne, 
plastyczne, rysunek i malarstwo, zajęcia 
taneczne, akrobatyka artystyczna, nauka 
gry na gitarze, pianinie, kółko szachowe 
czy grupy zabawowe dla dzieci w wieku 
przedprzedszkolnym. Wraz z począt-
kiem nowego sezonu GOK zapropono-
wał też nowe formy zajęć takie, jak: język 
angielski dla dzieci, plastyka sensoryczna 
dla najmłodszych oraz zajęcia wokalne 
grupy „Czerwone serduszka”. GOK

w niedzielny wieczór, 16 paź-
dziernika w sali widowiskowej 
ośrodka Kultury w Gródkowie od-
była się uroczysta inauguracja roku 
kulturalnego 2016/2017.

Nowy roK KulturalNy rozPoczęty!

Laureaci pierwszej edycji nagród „Rydwany kultury”

W przeglądzie wzięło udział sześć chórów z: Katowic, Cho-
rzowa, Olkusza, Preczowa i Jaworzna. Grupy chóralne zaprezen-
towały się w różnych gatunkach muzycznych, począwszy od 
ludowego, poprzez gospel, utwory popularne, a skończywszy 

na klasyce. 
W jury zasiadło grono ekspertów, w skład którego weszli: dr 

hab. Iwona Bańska – Katedra Dyrygentury Chóralnej Akademii 
Muzycznej w Katowicach, mgr Małgorzata Rogala – muzykolog 
i kompozytor, mgr Andrzej Wójcik – teoretyk muzyki, kompo-
zytor, pedagog i publicysta, red. naczelny kwartalnika „Śpiewak 
Śląski”, sekretarz zarządu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Zespół „Od Do” z Preczowa został zwycięzcą I Spotkań Chó-
ralnych. Dodatkowo doceniono go za „niekonwencjonalną pro-
pozycję estradowej prezentacji folkloru i tradycji regionalnej”. 
Występ Zespołu został przyjęty gromkimi brawami przez zgro-
madzoną publiczność. „Jesteśmy dumni, że mogliśmy promo-
wać Gminę Psary poza naszym środowiskiem i regionem. Całe-
mu zespołowi serdecznie gratuluję wygranej” – zrelacjonował 
Marek Krępa, członek zespołu.

Red. Marek Kępa

1 października b.r. w siedzibie „archetti” orkiestry Kameralnej miasta Jaworzna w Jeleniu odbyły się Jaworz-
nickie spotkania chóralne, w których wziął udział zespół śpiewaczy „od do” z Preczowa, zajmując I miejsce.

„od do” z Preczowa laureatem JaworzNIcKIch sPotKań chóralNych

Zespół „Od... Do...” z Preczowa

zaPIsy Na „Narodowy Balet GruzJI”
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Klub Seniora Podróżnika organizuje wyjazd do Domu Muzyki i Tańca w 

Zabrzu w dniu 17.02.2017 roku na Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili”.
Bilety w cenie ok. 110 zł.

Chętnych prosimy o zapisy pod nr tel. 32/ 267-22-59 lub na adres e-mail: gok.psary@gmail.com
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sPotKaNIe autorsKIe I werNIsaż malarsKI

Wydarzenie to zgromadziło wielu 
gości, wśród których obecni byli mię-
dzy innymi: Wójt Tomasz Sadłoń, Prze-
wodniczący Rady Gminy Jacenty Ku-
bica, radni: Joanna Kruszewska i Jacek 
Gwóźdź, dyrektor Dorota Pronobis-Ko-
ścińska, rodzina, przyjaciele, znajomi, 
a także młodzież z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Strzyżowicach i 
wiele osób zainteresowanych historią 
rodzinnego regionu.

A właśnie z historią tej ziemi związa-
na jest tematyka powieści „Młyn nad 
Jaworznikiem”. Autor opisuje bowiem 
życie zamieszkujących nad rzeką Ja-
worznik ludzi, dotykając w bardzo prze-

myślany sposób historii Polski i Europy 
2. połowy XIX wieku.

Przedmiotem uwagi zebranych gości 
była również wystawa malarska. Okaza-
ło się bowiem, że Pan Alfred – człowiek 
wielu talentów i ogromnej wiedzy, jest 
również autorem kilkunastu obrazów – 
pejzaży i portretów, które mieliśmy oka-
zję podziwiać w czasie wernisażu. Swoje 
prace, głównie portrety, prezentowała 
także wnuczka p. Alfreda Przybyłka, p. 
Natalia Degórska, cechująca się dużym 
talentem plastycznym. Pani Natalia 
wspomniała w trakcie spotkania, że wła-
śnie rozpoczyna studia na uczelni tech-
nicznej i nigdy nie miała nic wspólnego 
z jakimkolwiek artystycznym kształce-
niem. Zaś malowanie to jej wielka pasja. 
Obecni na wystawie byli pod wielkim 
wrażeniem.

Po oficjalnej części spotkania, nad-
szedł czas na rozmowy przy kawie, au-
tografy i zdjęcia.

Książka „Młyn nad Jaworznikiem” 
znajduje się w każdej bibliotece na tere-
nie gminy Psary, więc wszyscy zaintere-
sowani mogą zapoznać się z jej treścią.

GBP

w piątek 23 września w siedzibie psarskiej biblioteki odbyło się spo-
tkanie autorskie z rodzimym twórcą – p. alfredem Przybyłkiem, autorem 
książki „młyn nad Jaworznikiem”. dodatkową atrakcję stanowił wernisaż 
prac malarskich p. alfreda oraz jego wnuczki, p. Natalii degórskiej.

Spotkanie autorskie i wernisaż malarski w sali bankietowej w Psarach

– „Książka w rękach czytelnika ożywa, 
a jest tylko martwym przedmiotem, jeśli 
stoi na półce i zbiera kurz. Postanowili-
śmy uwolnić książki, które dawno zostały 
przeczytane i wiemy, że już do ich lektu-
ry nie wrócimy” – relacjonują uczniowie z 
Klubu Uczniowskiego „Szlakiem Alfreda 
Szklarskiego” z Sarnowa.

„Flash-mob” to krótkie działanie pa-
raartystyczne, mające na celu prowoka-
cję. Poprzez jego organizację uczniowie 
chcieli skłonić do refleksji, że czytać mo-
żemy wszędzie, o każdej porze, nie ogra-
nicza nas ani miejsce, ani czas.

Uczniowie są przekonani, iż książka 
otwiera nam drzwi do innego, nieznane-
go świata. Siła sprawcza słowa pisanego 
jest ogromna. Czytając otwieramy naszą 
nieskrepowaną niczym wyobraźnię, sło-
wa autora ubieramy w obrazy i to wła-
śnie my tworzymy swoją autorską wizję. 
Kreujemy nową przestrzeń zgodnie z na-
szą wrażliwością, wiedzą i doświadcze-
niami życiowymi. 

Akcja „Podaruj książce drugie życie” 
to nie tylko sama idea propagowania 
czytelnictwa. Zostawia ona materialny 
ślad w postaci niewielkiego księgozbio-
ru, który został udostępniony petentom 
urzędu. Każdy może sięgnąć po książkę, 
poczytać w czasie oczekiwania w ko-
lejce. Książkę można zabrać do domu i 
tam dokończyć lekturę, jest ona wolna 
od opłat i daty zwrotu. Mamy nadzieję, 
że „biblioteczka petenta” będzie się roz-
rastać i zmieniać, dzięki osobom odwie-

dzającym urząd, oraz zacznie żyć swoim 
życiem za sprawą czytelników.

Wśród uczestników akcji znaleźli się 
m.in. zaproszeni goście: Wójt Gminy Psa-
ry Tomasz Sadłoń, Sekretarz Mirella Ba-
rańska-Sorn, Dyrektor Gminnej Biblioteki 
w Psarach Helena Warczok oraz urzędni-
cy. Pomysłodawczyniami „flash mob-u” 
były opiekunki Klubu SAS- Grażyna Po-
lasiak i Marzena Gałka-Frejowska, które 
serdecznie dziękują wszystkim za udział 
w akcji. SP Sarnów

Uczniowie z Sarnowa podarowali kSiążkom drUgie życie
17 października pod urzędem Gminy w Psarach uczniowie ze szkoły Podstawowej w sarnowie zorganizowali 

akcję „flash mob”, podczas której wszyscy uczestnicy czytali jednocześnie i na głos wybrany fragment przynie-
sionej książki. Po zakończonej akcji uczniowie stworzyli w urzędzie biblioteczkę, z której będzie mógł skorzy-
stać każdy z mieszkańców.

Akcja czytania pod Urzędem Gminy w Psarach
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Głos Gminy Psary: Od kiedy grasz w 
piłkę nożną?
Miłosz Majcherczyk: W piłkę gram po-
dobno od kiedy zacząłem chodzić. Teraz 
na dobre zadomowiłem się w klubie SKF 
Sportowa Gmina Psary i reprezentuje go 
od 3 lat. Wcześniej próbowałem swoich 
sił, trenując capoeira – tam osiągnąłem 3 
stopnie zaawansowania, jednak bakcyla 
złapałem w piłce nożnej i to w niej chcę 
realizować swoje marzenia.
GGP: Ile czasu poświęcasz na trenin-
gi?
MM: Treningi w naszej szkółce odbywa-
ją się w poniedziałki, wtorki i czwartki 
na stadionie LKS Iskry Psary. Poza tym, 
w ramach rozgrywek w podokręgu, ty-
godniowo mamy co najmniej 2 mecze. 
Każdą wolną chwilę staram się jednak 
poświęcać na doskonalenie swojej tech-
niki, tym bardziej, że do boiska szkolne-
go mam naprawdę bardzo blisko…
GGP: W jaki sposób znaleźli Cię se-
lekcjonerzy i powołali do reprezen-
tacji Polish Soccer Skills?
MM: W te wakacje, poza naszym klubo-
wym obozem sportowym, wyjechałem 
także na szkolenie w ramach projektu 
Polish Soccer Skills do Zakopanego. Na 
tym zgrupowaniu wszyscy zawodnicy 
przechodzą testy umiejętności. Na ich 
podstawie wybierani są najlepsi, którzy 
w nagrodę wyjeżdżają na treningi za-

graniczne i są zapraszani do udziału w 
Reprezentacji Polish Soccer Skills. Testy 
przeszedłem bardzo dobrze i otrzyma-
łem powołanie do ogólnopolskiego 
składu w kategorii U–12. Zauważyły 
mnie też inne kluby tj. GKS Katowice, Ra-
ków Częstochowa. Ja pozostaję jednak 
wierny SKFS Gmina Psary.
GGP: Jak często odbywają się trenin-
gi w reprezentacji oraz zgrupowania?
MM: Powołanie do Reprezentacji PSS 
oznacza co najmniej kilka wyjazdów 
szkoleniowych. Pierwszy już w grud-
niu w Cetniewie. Zaś wiosną organizo-
wane będą sparingi z młodzieżowymi 
drużynami klubów zagranicznych. PSS 
prowadzi w tym roku rozmowy z ta-
kimi drużynami jak: AC Milan, Atletico 
Madryt, Espanyol Barcelona, Feynoord 
Rotterdam czy Hertha Berlin. Wyjazdy 
będą 5–6 dniowe. W trakcie nich roze-
gramy około 3–4 spotkań. Będziemy też 
ćwiczyć z miejscowymi trenerami.
GGP: A oprócz piłki nożnej, co Cię in-
teresuje?
MM: Poza piłką nożną uwielbiam W-F. 
Lubię również język angielski oraz ma-
tematykę. Mam też 2 pieski i każdemu 
z nich staram się poświęcać tyle samo 
czasu na zabawy i spacery. Kolekcjonuję 
również karty i albumy piłkarskie. I gram 
na gitarze. Jednak najwięcej przyjemno-
ści sprawia mi piłka nożna. 

GGP: Co chciałbyś osiągnąć w przy-
szłości?
MM: Chciałbym zostać zawodowym pił-
karzem. Mam przy tym duże wsparcie 
rodziców oraz trenerów ze szkółki. Sta-
ram się wykonywać kolejne cele i zada-
nia, krok po kroku. A wyniki i powołanie 
do reprezentacji są dla mnie doskonałą 
nagrodą i zachęcają do treningów.
GGP: Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy dalszego rozwoju kariery 
sportowej.

miłosz majcherczyk ma 11 lat, mieszka w strzyżowicach i jest uczniem klasy V tamtejszej szkoły podstawo-
wej. wielką pasją miłosza jest piłka nożna. ten młody sportowiec otrzymał niedawno powołanie do prestiżo-
wej reprezentacji Polish soccer skills u-12…

Miłosz Majcherczyk

SPORT

Pod koniec sierpnia Monika Szczęsna, 
lekkoatletka z Sarnowa, zdobyła 1. miej-

sce w memoriale Otylii Kałużowej i Pawła 
Kozubka o Puchar Prezydenta Chorzowa 
w biegu na 200 metrów. Z kolei 3 wrze-
śnia Monika startowała w Ekstraklasie 
Ligi Lekkoatletycznej rozgrywanej w 
Częstochowie. Na zawodach tych pobie-
gła na 100 i 200 m oraz w sztafecie 4x400 
metrów, zdobywając aż trzy medale: je-
den złoty oraz dwa srebrne. Sarnowska 
lekkoatletka na początku października 
rozpoczęła kolejne przygotowania do 
sezonu halowego – pierwsze starty już 
w styczniu. Zapytana o plany na naj-
bliższe miesiące odpowiedziała: „Chcia-
łabym przygotować się jak najlepiej do 
tego okresu. Będę starała się jak najczę-
ściej uczestniczyć w zgrupowaniach 

sportowych – na tyle, na ile pozwolą mi 
możliwości finansowe. Obozy są bardzo 
ważnym elementem przygotowań, po-
nieważ można się na nich skupić wyłącz-
nie na treningu i to 3 razy dziennie”.

Angelika Wątor, mistrzyni szabli z 
Preczowa, dopiero niedawno zakończy-
ła leczenie kontuzji, która znacznie ją 
ograniczyła w sezonie wiosenno-letnim. 
Obecnie, dzięki rehabilitacji i intensyw-
nym treningom, wraca do formy. 15 paź-
dziernika w Łodzi, na pierwszym Pucha-
rze Polski w nowym sezonie, Angelika 
wywalczyła 5. miejsce. Kolejne starty na 
przełomie listopada-grudnia.

Warto wspomnieć, że obie zawodnicz-
ki promują gminę Psary na wszystkich 
wydarzeniach sportowych, w których 
uczestniczą, na mocy umów na świad-
czenie usług reklamowych. Red.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasze dwie wielkie sportsmenki z gminy 
Psary: angelika wątor i monika szczęsna promują w nowym sezonie spor-
towym gminę Psary na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach.

moNIKa I aNGelIKa PromuJą Nas Na sPortoweJ areNIe

Monika Szczęsna z pucharem

11-lateK z GmINy w Kadrze u-12 w PIłce NożNeJ
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wIelKI FINał IV edycJI GmINNeJ amatorsKIeJ lIGI orlIKa

W zmaganiach udział wzięło 10 dru-
żyn, które przez 18 kolejnych niedziel 
(nie licząc wakacji) – mimo upałów, desz-
czu czy niskich temperatur – wytrwale i 
z wielkim zaangażowaniem rozgrywały 
swoje mecze. Do finału, przeprowa-
dzonego w systemie „każdy z każdym”, 
awansowały tylko 3 najlepsze zespoły. 
Tegorocznym „czarnym koniem” okaza-
ła się drużyna Łukasza Sowula KS Orliki, 
która wygrała oba mecze i tym samym 
zdobyła tytuł zwycięzcy IV edycji GALO. 
Tuż za nią uplasował się tegoroczny fa-
woryt Selton, mający w swoim składzie 
króla strzelców w osobie kapitana Grze-
gorza Kobuszewskiego z 32 golami na 
koncie. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
„Rodzice i trenerzy”, którą tworzą trener 
Krzysztof Płachciński wraz z rodzica-
mi dzieci uczęszczających do Gminnej 
Akademii Piłki Nożnej. Drugi z trene-
rów, Paweł Krawiec, jesienią wzmocnił 
skład Iskry Psary i musiał zrezygnować z 
dalszej gry w ramach GALO, gdyż regu-
lamin mówi jasno, iż w lidze grać mogą 
jedynie zawodnicy niezrzeszeni w żad-

nych klubach.
Ogromne podziękowania, po raz ko-

lejny, należą się Wójtowi Tomaszowi Sa-
dłoniowi, który od pierwszej edycji objął 
patronatem ligę GALO i również w tym 
roku docenił pracę oraz zaangażowanie 
zespołów. Poza pucharami dla wszyst-

kich drużyn, każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowy medal i dyplom. Przyznane 
zostały również indywidualne nagrody 
dla: króla strzelców, najlepszych bram-
karzy i zawodników oraz najmłodszego i 
najstarszego uczestnika rozgrywek.

Klaudia Dzierżanowska

KS Orliki - zwycięzcy GALO na pamiątkowym zdjęciu

w niedzielne popołudnie, 23 października, na boisku orlik przy Gimnazjum w Psarach odbył się wielki finał i 
uroczyste podsumowanie czwartej edycji rozgrywek ligowych drużyn amatorskich w piłce nożnej.

Bez wątpienia wielki wpływ na ten 
sukces mają dokonane wzmocnienia 
kadrowe. Do zespołu powrócili z Górni-
ka Wojkowice byli piłkarze Iskry: Robert 
Buchacz, Krzysztof Kotuła oraz Damian 
Smoła. Grono zawodników Iskry powięk-
szyli również zwycięzcy poprzednich 
edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika: 
Paweł Krawiec, Łukasz Duś, Łukasz Ste-
fański i Paweł Kura. Wielkim wsparciem, 
jak mówią sami piłkarze, są dla nich kibi-

ce, którzy zarówno na meczach u siebie, 
jak i na spotkaniach wyjazdowych, są 
z nimi do ostatniego gwizdka i śmiało 
można nazwać ich „12 zawodnikiem”.

Warto również podkreślić, iż Iskra jest 
jedyną drużyną w całej tabeli, która nie 
ma na swym koncie ani jednej przegra-
nej, a z własnego stadionu nie pozwoliła 
sobie odebrać 3 punktów już od ponad 
roku. Na listę strzelców, co nie jest rów-
nież częstym zjawiskiem, wpisuje się 

bramkarz Iskry Krystian Mańka, który 
w tym sezonie strzelił bramkę przeciw-
nikom, pewnie wykonując strzał z jede-
nastu metrów. Zaangażowanie drużyny, 
zespołowa i indywidualna ciężka praca 
każdego z zawodników oraz trenera już 
przynoszą ogromne rezultaty. Utrzyma-
nie takiej formy oraz nacisk na ciągły 
rozwój z każdym kolejnym meczem 
będą ich z pewnością przybliżać do A 
klasy. Red.

Nie lada niespodziankę sprawiła kibicom drużyna lKs Iskry Psary, która w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 
sosnowieckiej Patrick B-klasy nie przegrała ani jednego meczu. tym samym zapewniła sobie 1. miejsce w tabeli.

lKs IsKra Psary – Nowy sezoN, Nowe NadzIeJe

Zawodnicy LKS Iskra Psary
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PolIcJa może sPrawdzIĆ, czym PalImy w PIecu!
W okresie jesienno-zimowym policjanci z 
komisariatu w Wojkowicach przeprowa-
dzą na terenie gminy Psary wyrywkowe 
kontrole, mające na celu sprawdzenie, ja-
kie paliwo grzewcze jest spalane w piecu.
Kontrole są reakcją na zgłaszane przez miesz-
kańców prośby o interwencje z powodu 
spalania w piecach śmieci z gospodarstwa 
domowego. Pamiętajmy, że podczas spalania 
odpadów wytwarzają się silnie trujące związ-
ki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a 
nawet śmiertelnych chorób. Tak więc, paląc 
w domowym piecu odpadami, szkodzimy 
przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i 
sąsiadom.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, 
zgodnie z art. 71 Ustawy o odpadach, pod-
lega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w 
sytuacji,gdy dochodzi do złamania przepisów 

przeciwpożarowych i spowodowania uciąż-
liwości w wyniku palenia odpadów można 
ukarać właściciela nieruchomości zgodnie z 
art. 144 kodeksu cywilnego.
Za spalanie odpadów w instalacjach 
grzewczych lub na wolnym powietrzu gro-
zi mandat w wysokości 500zł lub grzywna 
do 5000zł, gdy sprawa trafi do sądu. 
Przypominamy, że w Polsce obowiązuje bez-
względny zakaz spalania śmieci w przydo-
mowych kotłowniach. Nie wolno palić m.in. 
plastikowych opakowań i butelek, zużytych 
opon i przedmiotów z gumy, przedmiotów z 
tworzyw sztucznych i sztucznej skóry, opako-
wań po lakierach i farbach oraz drewnianych 
elementów pokrytych lakierem. Za niestoso-
wanie się do zakazu grożą dotkliwe kary finan-
sowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r w spra-

wie listy rodzajów odpadów (Dz.U. z 2006r nr 
75.poz.527ze zmianami) dopuszcza się spala-
nia do celów grzewczych wyłącznie tych od-
padów, których termiczne przekształcenie w 
instalacjach domowych nie spowoduje nega-
tywnego wpływu na środowisku.
Są to: 1) odpady z rolnictwa i gospodarki le-
śnej, 2) opakowania z papieru i tektury oraz 
opakowania z drewna, 3) odpady z produkcji 
drewna: odpady kory i korka, trociny i wióry, 
ścinki, drewno nie zawierające substancji nie-
bezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, 
ścinków pochodzących z obróbki płyt wió-
rowych, 4) odpady budowlane: drewno z bu-
dów i remontów, o ile nie jest zanieczyszczone 
impregnatami i powłokami ochronnymi.
Odpady te mogą być spalane wyłącznie w 
piecach przystosowanych do spalania danego 
rodzaju odpadów. 

RPPIII.6722.003.2015              Psary dn. 8.11.2016 r. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 

Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 
r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla terenu 
położonego w sołectwie Malinowice, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 
- tekst jednolity z późn. zm.) oraz w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 
353 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gmi-
ny Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w sołec-
twie Malinowice, którego granice wyznaczają:
Obszar 1 – od północy linia równoległa do ul. 
Szkolnej usytuowana w odl. 80 m od granicy 
terenu drogi publicznej (ul. Szkolna) oraz droga 
zlokalizowana na działach 635, 637, od wscho-
du ul. Bory, od południa ul. Szkolna od zachodu 
napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, 
granica działek ozn. nr ewid. 606 i 615/1
Obszar 2 - od północy ul. Szkolna od wschodu 
granica działki 967/5 od południa linia równo-
legła do ul. Szkolnej usytuowana w odległości 
60 m od granicy terenu drogi publicznej od 
zachodu droga łącząca ul. Szkolną w Malino-
wicach z ul. Jasną w Sarnowie
Obszar 3 - od północy linia równoległa do ul. 
Wiejskiej usytuowana w odległości 70 m od 
granicy terenu drogi publicznej (ul. Wiejska) 
oraz linia równoległa do ul. Wiejskiej usytu-
owana w odległości 130 m od skrzyżowania 
ul. Wiejskiej z ul. Szkolną, od wschodu ul. Wiej-
ska, od południa ul. Wiejska i ul. Strumyczna, 
od zachodu granica działek 262/2 i 252/2
Obszar 4 - od półn. ul. Szkolna oraz granice 
działek 1230/10, 1231/6, od wsch. zatoka auto-
busowa i granica lasu, od połud. granica obrę-
bu Malinowice, od zach. granice działek 1228/5, 
1228/6, 1227/4, 1225/2,1230/17, 1230/14, 1230/15
Obszar 5 - od północy ul. Ogrodowa, od 
wschodu ul. Wiejska, od południa granica te-

renu „Osiedle Malinowce” od zachodu granica 
działek 813/1, 681/1, 686/1
Obszar 6 - od północy ul Wiejska, linia równo-
legła do ul. Krótkiej usytuowana w odległości 
50 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. 
Krótka), linia równoległa do ul. Słonecznej 
usytuowana w odległości 100 m od granicy 
terenu drogi publicznej (na odcinku 250m 
od skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Wiejską), 
następnie linia równoległa do ul. Słonecznej 
usytuowana w odległości 70 m od granicy te-
renu drogi publicznej (ul. Słoneczna);
od wschodu linia równoległa do ul. Wiejskiej 
usytuowana w odległości 200 m od grani-
cy terenu drogi publicznej (ul. Wiejska), linia 
prostopadła do ul. Krótkiej usytuowana w od-
ległości 400 m od skrzyżowania ul. Krótkiej z 
ul. Wiejską,granica działek ozn nr ewid. 1134, 
1133, linia prostopadła do ul. Słonecznej usy-
tuowana w odległości 650m od skrzyżowania 
ul. Słonecznej z ul. Wiejską. Od południa droga 
ul. Słoneczna, od zachodu droga ul. Wiejska
Obszar 7 - od północy granica obrębu Mali-
nowice i ul. Zielona od wschodu granica dzia-
łek 255/1,255/2 od południa granica działki 
255/2 od zachodu granica działek 255/2 i 251
Obszar 8 – od północy linia równoległa do ul. 
Brzozowej usytuowana w odległości 100m od 
granicy terenu drogi od wschodu granica ob-
rębu Malinowice od południa ul. Brzozowa od 
zachodu ul Wiejska 
Obszar 9 – od półn. ul. Brzozowa od wschodu 
granica działki 452, od południa linia równole-
gła do ul. Brzozowej usytuowana w odległości 
70 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. 
Brzozowa), od zachodu granica działki 435.

Projekt zmiany planu zostanie wyłożony wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, od 
dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 22 grud-
nia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w 
godzinach od 10:00 do 13:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się 
w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malino-
wicka 4, w dniu 12.12.2016 r. o g. 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego w zakresie wyżej wymienionym, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Psary, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-

nizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy - w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-
zacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze 
zmianami): 
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym albo 
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 - tekst 
jednolity z późn. zm) w publicznie dostępnym 
wykazie zawierającym informacje o środowi-
sku i jego ochronie, zamieszczono dane:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, terenu poło-
żonego w sołectwie Preczów,
- o prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wymieniony 
powyżej podlega strategicznej ocenie od-
działywania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, nale-
ży wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach 
określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Psary, Tomasz Sadłoń



Festiwal Piosenki Dziecięcej
Piosenki z Fonoteki - lata `70 `80

18 listopada
g. 16:00
w GOK Gródkow

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
"Piosenki z Fonoteki - lata `70 `80". Tematyka tegorocznego festiwalu 

obejmuje piosenki ze złotej ery muzyki popularnej lat 70 i 80 XX wieku. 
Zgłoszenia można nadsyłać do 10 listopada. Prosimy o szczegółowe 

zapoznanie się z Regulaminem i zapraszamy do udziału.

więcej na www.gok.psary.pl

„Radość 
najpiękniejszych lat”

który odbędzie się 
20 listopada o godz. 17:00

 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury 
w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2.

Wstęp wolny! Zapraszamy.

NIEZAPOMNIANA PODRÓŻ

DO MINIONYCH

 LAT GWARATNOWANA!

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GOK
sedecznie zapraszają na koncert

największych przebojów  ANNY JANTAR

Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie zaprasza na 

RODZINNY FESTIWAL WYPIEKÓW
z okazji świąt Bożego Narodzenia

9 XII, Ośrodek Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2
Zapisy pod tel. 32 267-22-59. Wszystkie artykuły zapewnia Organizator.

Zapraszamy do wspólnego, rodzinnego pieczenia pierników na choinkę.
Każdy z uczestników samodzielnie będzie mógł przygotować własny wypiek.

więcej na www.gok.psary.pl

Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta w 
Kościele pw. bł. Michała Kozala w Preczowie 

o godz. 11:00.

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GOK
serdecznie zapraszają na

spektakl dla dzieci pt.

Scenariusz i reżyseria: Paweł Szymkowiak
Muzyka: Paweł Szymkowiak

WSTĘP
WOLNY!

Babroszki

lecą w kosmos

25 listopada o 

godz. 17:00

 sala widowiskowa w

 Ośrodku Kultury w Preczowie,

 ul.Dębowa 1, budynek OSP 


