
Podczas dotychczasowych robót, 
które rozpoczęły się pod koniec maja, 
wybetonowano płytę pod urządzenia 
skateparku oraz wybudowano miej-
sce utwardzone kostką brukową pod 
scenę mobilną. Powstał także plac za-
baw o wymiarach 16,2 x 15,7 m, gdzie 
zamontowano urządzenia do zabawy 
oraz wewnętrzne ogrodzenie. Wkrót-
ce plac pokryty będzie bezpieczną 
nawierzchnią z elastycznych płyt poli-
uretanowo-gumowych. Zamontowane 
są natomiast urządzenia skateparku 
i siłowni zewnętrznej.

Obecnie budowany jest chodnik 
przy zatoce autobusowej na ul. Szkol-
nej i droga dojazdowa z ul. Szkolnej na 
parking dla 14 samochodów. Ponadto 
montowane jest ogrodzenie terenu 
i na bieżąco siana trawa w miejscach, 
gdzie roboty zostały już zakończone.

Do 30 października robotnicy do-
kończą jeszcze montaż oświetlenia 
terenu, wykończą roboty brukarskie 
zainstalują bramę rozsuwaną elek-
trycznie dla OSP, furtkę oraz dwuskrzy-

dłową bramę przy wjeździe na parking. 
Wykonawcą tej inwestycji jest firma 

Bako Sport G. Baran, R. Koziołek Sp. j. 
z Dąbrowy Górniczej. Red.
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MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU PRZY OSP PSARY

Nowe urządzenia w psarskim skateparku 

Na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach trwają intensywne prace budowlane. Powstaje 
tu m.in. skatepark, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i parking. Koszt tej inwestycji to blisko 1,1 mln zł. 

TRWA PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP GÓRA SIEWIERSKA
Trwają prace związane z termomodernizacją i przebudową budynku OSP w Górze Siewierskiej. Wykonawcą in-

westycji, wartej 2 249 332,08 zł, jest BIURO SERWIS Izabela Jędrzejewska z Katowic.

Zakończono już 
główne prace wybu-
rzeniowe wewnątrz 
budynku oraz zabu-
dowano wszystkie 
nadproża okienne 
i drzwiowe. Funda-
menty boczne ścian 
odkopano, a następ-
nie wyczyszczono 
w celu wykonania 
izolacji przeciwwil-
gociowej i ocieple-
nia. Wkrótce zostanie 
również wykonana 
kanalizacja deszczo-

wa, a następnie zasypane zostaną fun-
damenty budynku.

Po remoncie budynek Ochotni-
czej Straży Pożarnej zyska nowe okna, 
drzwi, rynny i posadzki. Istniejące ko-
miny zostaną udrożnione i naprawio-
ne. Przebudowane zostaną wewnętrz-
ne instalacje, a sala bankietowa zyska 
całkiem nowe oblicze. Planowany jest 
również montaż odnawialnych źródeł 
energii. 

Zgodnie z umową prace potrwają 
do końca lipca 2018 r. 

Gmina Psary złożyła wniosek 
o unijne dofinansowanie tej inwestycji, 
w kwocie 517 236,39 zł. Red.Prace wyburzeniowe w OSP Góra Siewierska
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OSP W PRECZOWIE MA NOWY WÓZ RATOWNICZO - GAŚNICZY
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie otrzymała nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 

o wartości 247 300 zł. Uroczyste przekazanie i poświęcenie wozu nastąpiło 7 października.
Pojazd zaopatrzony jest w komplek-

sowe wyposażenie, które składa się 
m.in. z elektrycznej wyciągarki, masz-
tu oświetleniowego LED, urządzenia 
sygnalizacyjno-ostrzegawczego aku-
stycznego i świetlnego oraz wysokoci-
śnieniowego agregatu wodnego z linią 
szybkiego natarcia, zakończoną prą-
downicą pistoletową wodno-pianową 
o regulowanej wydajności. Ponadto 
posiada wbudowany system GPS oraz 
przystosowaną do pracy w różnych 
warunkach atmosferycznych kamerę 
monitorującą strefę z tyłu pojazdu, któ-
ra przekazuje obraz na monitor znajdu-
jący się w przestrzeni kierowcy. W ka-
binie kierowcy zainstalowano również 
radiotelefon, a w wozie znajdują się do-
datkowo dwa radiotelefony przenośne. 
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamy-
kane są żaluzjami wodno i pyłoszczel-
nymi. W samochodzie są również nie-
zbędne w wielu akcjach ratowniczych 
sprzęty, takie jak: torba medyczna PSP 
R-1, deska medyczna, szyny Kramera, 
drabina nasadkowa czteroelemen-
towa, motopompa pływająca, agre-
gat prądotwórczy trójfazowy, pilarka 
spalinowa do drewna, przecinarka do 
betonu i stali oraz inny drobny sprzęt 
strażacki.

Prezes OSP w Preczowie Jarosław 
Nowak jest bardzo zadowolony z no-
wego wozu: - Samochód jest w pełni 
wyposażony i gotowy do akcji. Chce-
my podziękować wójtowi gminy Psary 
Tomaszowi Sadłoniowi, przewodni-
czącemu rady gminy Psary Jacentemu 
Kubicy i wszystkim radnym za zakup 
wozu. Dziękujemy również pani Halinie 
Krawiec za prace nad realizacją tego 
zakupu.

Wartość wozu jest w całości finan-

sowana ze środków samorządu gmi-
ny Psary i wynosi 247 300 zł, z czego 
8 000 zł stanowi kwota z funduszu so-
łeckiego, który został wydzielony z bu-
dżetu gminy. O przekazaniu strażakom 
ochotnikom kwoty 8 000 zł zadecydo-
wali mieszkańcy Preczowa na ubiegło-
rocznym zebraniu wiejskim.

Samochód wykonało wyłonione 
w drodze przetargu Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp. j. 
z siedzibą w Mielcu. Red.

Nowy wóz preczowskich strażaków

INWESTYCJA Z UNIJNYM DOFINANSOWANIEM
Gmina Psary otrzymała dofinansowanie w wysokości 367 755 zł do 

projektu „Zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach 
w Gminie Psary” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Na terenie byłej szkoły powstaną 
między innymi dwie altany ogrodowe, 
grill z miejscem ogniskowym, ławki 
i wiata na kontenery. Inwestycja prze-
widuje zarówno przebudowę istnie-
jącego, jak również budowę nowego 
zjazdu publicznego, budowę zbiornika 
na nieczystości ciekłe, wymianę wiaty 

przystankowej oraz budowę ogrodze-
nia.

Realizacja projektu pozwoli na stwo-
rzenie miejsca wypoczynku i rekreacji 
dla mieszkańców Malinowic. Łączny 
koszt zagospodarowania terenu wy-
niesie 710 890,76 zł, a termin realizacji 
to wrzesień 2018 r. Red.

SŁONECZNA GMINA
Trwa trzeci nabór wniosków na 

przyznanie dotacji mieszkańcom 
gminy, którzy planują instalację ko-
lektorów słonecznych, ogniw foto-
woltaicznych lub pompy ciepła.

Dofinansowaniem mogą być objęte 
również budynki, w których jest prowa-
dzona działalność gospodarcza. Wnio-
ski będzie można składać w terminie od 
9 października 2017 r. do 13 listopada 
2017 r. O zakwalifikowaniu się do pro-
jektu decyduje kolejność zgłoszeń. Red.
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POSTĘPY PRZY BUDOWIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH

W pomieszczeniach znajdujących 
się na parterze i piętrze budynku OSP 
w Strzyżowicach wykonano już całko-
wity demontaż instalacji elektrycznych, 
rozebrano wszystkie posadzki, skuto 
stare i położono nowe tynki na ścianach 
oraz zdemontowano stolarkę drzwiową. 
W garażach OSP zerwano stare posadzki, 
a następnie przystąpiono do wykonania 
kanału technicznego. Rozpoczęto rów-
nież montaż nowej instalacji elektrycz-
nej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania. Trwa także wzmacnianie 
konstrukcji stalowej zadaszenia budynku 
w części przewidzianej na salę wielofunk-
cyjną. W najbliższych dniach zaplanowa-
no prace przy wymianie stolarki okiennej, 
dociepleniu elewacji i wymianie pokrycia 
nad częścią przynależną do OSP.

Inwestycja w Strzyżowicach przewidu-
je m.in. rewitalizację części budynku re-
mizy OSP wraz z utworzeniem Centrum 
Usług Społecznych w postaci gminne-

go centrum kulturalno-
-szkoleniowego. Projekt 
zakłada budowę dwóch 
głównych sal: audyto-
ryjnej dla ponad 200 wi-
dzów i konferencyjno-ca-
teringowej. Ponadto cały 
obiekt przejdzie termo-
modernizację, a do jego 
ogrzewania zastosowa-
ne zostaną odnawialne 
źródła energii w postaci 
instalacji fotowoltaicznej
i pompy ciepła. Przed 
obiektem powstaną dro-
gi dojazdowe, chodniki 
i 20 nowych miejsc postojowych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 
6 011 399,95 zł. Psarski samorząd zdobył 
unijne dofinansowanie na to przedsię-
wzięcie w kwocie 738 147,48 zł. Złożył 
również wniosek o dofinansowanie 
termomodernizacji budynku OSP 

w Strzyżowicach w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego, w którym ubiega się o do-
datkowe 699 468,62 zł dotacji. 

Wykonawcą zadania jest firma Efekt 
Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich, a prace 
potrwają do końca października 2018 r. 
Red.

CMENTARZ W STRZYŻOWICACH POD OKIEM KAMERY
Latem zakończono budowę alejek, bruku wokół krzyża i kaplicy na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach, 

a już jesienią cały ten teren objęty został systemem monitoringu.

Na cmentarzu działa system sygnali-
zacji włamania i napadu oraz dźwiękowy 
system ostrzegawczy. Zamontowane zo-
stały dwie kamery obrotowe na ośmio-
metrowych słupach kompozytowych. 
Jedna zlokalizowana jest w głębi cmenta-
rza przy głównej alei, a druga przy grani-
cy z domem pogrzebowym.

Ponadto na cmentarzu, podobnie 
jak w innych miejscach publicznych na 
terenie gminy,  zamontowano system 
nagłaśniający, który dzięki interneto-
wej transmisji danych umożliwia firmie 
ochroniarskiej, sprawującej dozór nad 
obiektem, zwrócenie uwagi osobom 
zakłócającym porządek czy niszczącym 
mienie. Dodatkowo w kaplicy na ołtarzu 
zainstalowano mikrofon oraz dwa gło-
śniki tubowe: jeden nad wejściem do ka-
plicy, a drugi nad wejściem do zakrystii. 
Na terenie kaplicy zainstalowano system 
sygnalizacji włamania i napadu oraz czuj-
niki ruchu.

Koszt wszystkich urządzeń zamonto-
wanych na cmentarzu komunalnym w 
Strzyżowicach wraz z montażem wyniósł 
prawie 22 tys. zł. Rozbudowa nowocze-
snego systemu monitoringu wizyjnego 

opartego o cyfrowe kamery z interneto-
wą transmisją obrazu prowadzona jest na 
terenie gminy Psary od 6 lat i obejmuje 
już 56 miejsc użyteczności publicznej.

Ruszyły również prace remontowe 
kaplicy znajdującej się na terenie cmen-
tarza. Rozpoczęto już malowanie da-
chu, montaż podbitki i wymianę stolarki 

drzwiowej. W planach jest wykonanie 
okładziny z płytek na schodach wejścio-
wych oraz wymiana stolarki okiennej. 
Zwieńczeniem prac będzie nowa elewa-
cja cienkowarstwowa na budynku kapli-
cy. Wykonawcą inwestycji wartej 73 tys. 
zł jest Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Psarach. Red.

Remont kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach

Prace przy budowie CUS

Trwają zaawansowane prace przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, w którym powstanie 
między innymi nowoczesna sala koncertowo - szkoleniowa. Koszt inwestycji wynosi ponad 6 mln zł.
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„WSPÓLNOTA” PUBLIKUJE RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW
Tradycyjnie już Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking zamożności samorządów 

w Polsce za 2016 r. W tym roku gmina Psary zajęła 436 miejsce.

Gmina Psary klasyfikowana jest w ka-
tegorii gmin wiejskich. Jeszcze w 2009 r. 
zajmowała odległe 1556 miejsce na blisko 
1600 gmin wiejskich w Polsce. Następne 
lata były początkiem dynamicznej popra-
wy zamożności samorządu, co znalazło 
odzwierciedlenie we wspomnianym ze-
stawianiu. W 2011 r. Psary zajęły 1077 miej-
sce, w 2013 – 874, a 2014 – 766. Rok później 
awansowały o ponad 600 miejsc i uplaso-
wały się na 228 pozycji. Do tego sukcesu w 
dużej mierze przyczynił się jednorazowy 
wpływ 3 mln zł dochodów z tzw. renty 
planistycznej, którą gmina otrzymała od 
Agencji Nieruchomości Rolnych po sprze-
daży działki w Gródkowie firmie Lidl w 
marcu 2015 r. Bez uzyskania tego zastrzy-
ku pieniędzy, Psary znalazłyby się w oko-
licach 475 miejsca w zestawieniu za 2015 r.

W tegorocznym rankingu magazynu 
„Wspólnota” za 2016 r. gmina Psary zajęła 
436 lokatę. Oznacza to, że stale się boga-
ci i robi to w nieco szybszym tempie, niż 
inne samorządy wiejskie. O skomentowa-
nie wyników rankingu poprosiliśmy wójta 
gminy Psary Tomasza Sadłonia: - Cieszę się 
z lokaty osiągniętej w rankingu „Wspólno-

ty”, szczególnie, że doskonale pamiętam 
z jakiego miejsca w 2010 r. startowaliśmy. 
436 miejsce na 1559 gmin wiejskich w Pol-
sce oznacza umocnienie naszej obecności 
w grupie średniozamożnych samorządów. 
Daleki jednak jestem od nazywania naszej 
gminy bogatą – na podstawie wspomnia-
nego rankingu „Wspólnoty” i ujętego 
w nim wskaźnika zamożności samorządu 
przypadającego na jednego mieszkańca 
w 2016 r., w powiecie będzińskim znajdu-
jemy się na 5 miejscu za Siewierzem, Sław-
kowem, Czeladzią i Będzinem. Na pewno 
jednak dumni powinniśmy być z propor-
cji, w jakich przeznaczamy te dochody 
na prorozwojowe inwestycje budowlane
 - w 2017 r. wydatki majątkowe o wartości 
24,5 mln zł stanowią blisko 40% wszyst-
kich wydatków budżetu, co jest bardzo 
rzadko spotykanym wskaźnikiem. To bar-
dzo ważne byśmy przeznaczali znaczące 
środki na prace budowlane, ponieważ 
mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, 
między innymi w zakresie stworzenia sys-
temu zbiorczej kanalizacji ściekowej.

W 2016 r. na inwestycje budowlane 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca psarski 

samorząd wydał 797 zł – to znacznie wię-
cej niż średnia w całym województwie 
śląskim, która wynosi dla gmin wiejskich 
419 zł. W latach 2017-2019 zaplano-
wano blisko 70 zadań budowlanych 
o łącznej wartości ponad 57 mln zł. Tylko 
w 2017 r. na wydatki majątkowe postano-
wiono przeznaczyć ponad 24 mln zł.

Metoda obliczania wskaźnika użytego 
w rankingu jest niezmienna od początku 
tworzenia tego zestawienia przez ma-
gazyn „Wspólnota”. Uwzględnia ona do-
chody własne samorządu i otrzymywane 
subwencje, pomija natomiast środki, któ-
re dana jednostka pozyskuje z zewnątrz 
w postaci dotacji. Uzyskany wynik dzie-
lony jest przez liczbę mieszkańców. Ran-
king opracowują prof. Paweł Swianiewicz 
i dr Julita Łukomska z Zakładu Rozwoju 
i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Pełny ranking oraz szczegółowy opis 
metodologii można zobaczyć w serwi-
sie internetowym pisma pod adresem 
www.wspolnota.org.pl/rankingi  Red.

PONAD 12 KM NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W 8 SOŁECTWACH
Wymiana starej i budowa nowej sieci wodociągowej to jeden z priorytetów władz samorządowych gminy Psa-

ry. W roku 2017 zewnętrzni wykonawcy na zlecenie gminy oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
z siedzibą w Dąbiu tworzą odcinki nowego wodociągu aż w 8 sołectwach.

W ostatnim numerze informowaliśmy 
o zakończeniu prac przy budowie ponad 
3 km nowej sieci wodociągowej w Psa-
rach, Malinowicach, Sarnowie i Strzyżo-
wicach. Teraz na dobre rozpoczęły się już 
prace przy budowie sieci wodociągowej 
w Malinowicach od Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Wiejskiej aż do Dąbia do 
ul. Pocztowej. Nowa sieć powstanie też 
na ul. Krótkiej w Malinowicach. Łącznie 
wymieniony zostanie wodociąg długo-
ści ponad 3,5 km. Koszt tego zadania 
wyniesie 1 049 348 zł, a wykonawcą jest 
Zakład Remontowo - Budowlany „WIA-
DUK” Wojdyła – Kolanko Sp. j. z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej. Kolejne zadanie 
prowadzone jest na odcinku Brzęko-
wice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik 
Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach na 
ul. Parkowej. Do wykonania tej sieci, czyli 
ponad 5,4 km, wybrane zostało konsor-
cjum firm ZRIB Sp. z o.o. i Zakład Robót 
Inżynieryjno – Budowlanych Zygmunt 
Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu 
Bialskim. Koszt tych robót wyniesie 
1 442 052 zł .

Jednak poza zadaniami zleconymi 
firmom zewnętrznym również Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Psarach pro-
wadzi samodzielnie wiele prac przy wy-
mianie sieci wodociągowej. W tym roku 
ZGK wymienił wodociąg azbestowy w ul. 
Strzyżowickiej w Będzinie od ul. Wspól-
nej do ul. Wolności na wodociąg z rur PE 
o długości 350 mb wraz z dziewięcioma 
przyłączami. Ponadto przeprowadził bu-
dowę wodociągu w ul. Polnej w Psarach 
z rur PE o długości 55 mb wraz z dwo-
ma przyłączami, budowę wodociągu 
w ul. Górnej w Psarach z rur PE o dłu-
gości 104,50 mb z jednym przyłączem, 
budowę wodociągu w ul. Południowej 
w Gródkowie z rur PE o długości 150 mb 
wraz z czterema przyłączami, budowę 
przyłączy z rur PE o średnicy 40 mm na 
ul. Zwycięstwa o długości 150 mb. Po-
nadto siłami ZGK wykonano rozbudo-
wę sieci wodociągowej do 9 budynków 
na ul. Słonecznej w Malinowicach wraz 
z montażem studni wodomierzowych. 

Jeszcze w tym roku ZGK przystąpi 
do wymiany azbestowej sieci wodo-

ciągowej na ulicy Jedności w Psarach 
oraz planuje rozpocząć budowę nowe-
go wodociągu na ulicy Cichej i Bocznej 
w Strzyżowicach. Warto wspomnieć, że 
w pierwszej połowie 2017 roku dyrektor 
ZGK zlecił opracowanie dokumentacji 
technicznej dla budowy lub przebudo-
wy sieci wodociągowej na następują-
cych odcinkach: 

c.d. na str. 5

ZGK podczas budowy wodociągu
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Harcówka utworzona została z dwóch 
pomieszczeń piwnicznych przedszko-
la. Wyburzono pomiędzy nimi ścianę, 
dzięki czemu nowa sala stała się prze-
stronniejsza. Ściany obudowane zostały 
płytami gipsowo-kartonowymi, a na-
stępnie były wyrównane i pomalowane. 
Ponadto zamontowana została nowa 
podłoga z PCV oraz oświetlenie.

W harcówce ustawiono pierwsze 
meble, stoliczki i krzesła. Pozostałe wy-
posażenie będzie sukcesywnie dokupo-
wane w zależności od potrzeb.

- Jeśli masz od 6 do 13 lat, to zapra-
szamy cię do przeżycia ciekawej i niesa-
mowitej przygody jaką jest harcerstwo! 
Przyjdź i przekonaj się! Nic nie tracisz, 
a możesz poznać fajnych kolegów i ko-
leżanki i spędzić z nimi niezapomniane 
chwile. Każdy może przyjść i odwiedzić 
nas na zbiórce w czwartki o godz. 16.00 
- zachęca Katarzyna Skóra prowadząca 
w Sarnowie grupę zuchów Antki Cwa-
niaki.

Nowa harcówka jest nagrodą w III 
edycji konkursu „Tu mieszkam, tu płacę 
podatek dochodowy”. Konkurs ten skie-
rowany był do nowych mieszkańców 

gminy Psary, którzy od 7 marca 2016 r. 
do 30 kwietnia 2017 r. zameldowali się 
na pobyt stały w naszej gminie lub po-
informowali urząd skarbowy o zamiesz-
kaniu na jej terenie. 

Osoby te mogły przesłać do Urzędu 
Gminy w Psarach własną propozycję 
wykorzystania 20 000 zł, pochodzących 
z rozliczonych na terenie gminy Psary 

podatków, na dowolny cel publiczny, 
który mieści się w zakresie zadań wła-
snych gminy.

Tegoroczną edycję wygrała Kata-
rzyna Skóra, która zaproponowała 
przeznaczenie 20 000 zł na stworzenie 
harcówki w budynku Przedszkola im. 
Kubusia Puchatka w Sarnowie dla zu-
chów z grupy Antki Cwaniaki. Red.

PIERWSZA KLASA PODSTAWÓWKI JUŻ DZIAŁA W PSARACH

W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sarnowie utworzona została harcówka, która od września jest miejscem 
spotkań dla zuchów i harcerzy.

HARCÓWKA W SARNOWIE GOTOWA!

Nowa harcówka w Sarnowie

W związku z reformą edukacji i przekształceniem od września 6. letniej szkoły podstawowej w 8. letnią oraz wy-
gaszaniem, a w konsekwencji likwidacją gimnazjum, w Psarach naukę rozpoczęło 19 uczniów pierwszej klasy szko-
ły podstawowej.

Pierwszaki w Psarach uczą się w spe-
cjalnie przystosowanych do ich potrzeb 
pomieszczeniach. Lekcje odbywają się 
w sali, którą wydzielono z biblioteki. 
W budynku powstały dostosowane do 
maluchów toalety – damska i męska, 
a segment przeznaczony dla ich klasy 
oddzielono przeszkloną ścianką od po-
zostałej części szkoły. Zakupiono rów-
nież kompleksowe wyposażenie klasy, 
które składa się między innymi z mebli, 
ławek, krzeseł, tablicy interaktywnej, 
statywu, rzutnika, białej tablicy i po-
mocy naukowych. Ogółem przygoto-
wanie placówki w Psarach na przyjęcie 
uczniów pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej wyniosło 63 049,70 zł.

W maju psarski samorząd wystąpił 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
z 3 wnioskami o zwiększenie kwoty czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej na 
rok 2017 dla przekształconego w szko-

łę podstawową gimnazjum. Wszystkie 
wnioski zostały zaopiniowane pozy-
tywnie i w lipcu przyznano gminie do-

finansowanie na doposażenie świetlicy, 
pomieszczeń do nauki i remont sanita-
riatów w kwocie 40 511 zł. Red.

Sala lekcyjna dla pierwszoklasistów w Psarach

- od zbiornika wyrównawczego na 
Czerwonym Kamieniu w Górze Siewier-
skiej przez Goląszę Górną, Brzękowice Gór-
ne do cmentarza w Dąbiu Górnym,

- w Gródkowie na odcinku ul. Wspólnej 
od skrzyżowania z DW 913 przez ul. Pokoju 
do końca ul. Górnej, 

- w Malinowicach na ul. Bukowej i w 
drugiej linii zabudowy na ul. Słonecznej,

- w Preczowie na ul. Dębowej od remizy 
OSP do granicy z Będzinem. 

Wymienione wyżej projekty budowla-
ne będą gotowe do końca bieżącego roku. 
Red.

c.d. ze str. 4
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Medale i odznaczenia, w imieniu pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wrę-
czył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek 
w asyście II wicewojewody śląskiego Ma-
riusza Trepki. Złote „Medale za Długolet-
nią Służbę” otrzymały: skarbnik gminy 
Psary Joanna Przybyłek, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Teresa Celka, inspek-
tor Barbara Cichoń i podinspektor Halina 
Krawiec. Odznaki „Za Zasługi dla Sportu” 
wręczono: srebrną wójtowi gminy Psary 
Tomaszowi Sadłoniowi i brązową radne-
mu Rady Gminy Psary Adamowi Adam-
czykowi.

Uroczystość wręczenia orderów i od-
znaczeń państwowych odbyła się w we-
stybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go 25 września. Uhonorowanych zostało 
kilkadziesiąt osób z województwa śląskie-
go, szczególnie zasłużonych w różnych 
dziedzinach życia społecznego, takich jak: 
działalność kulturalna, charytatywna oraz 
praca zawodowa.

„Medale za Długoletnią Służbę” to od-
znaczenia i nagrody nadawane za wzoro-
we i wyjątkowo sumienne wykonywanie 

obowiązków wynikających z pracy zawo-
dowej w służbie państwa. W zależności 
od ilości przepracowanych lat, nadawane 
są złote, srebrne i brązowe medale. Złoty 
„Medal za Długoletnią Służbę” przyzna-
wany jest osobom, które przez minimum 
30 lat aktywnie wspierały działania samo-
rządu swoim zaangażowaniem i oddaną 
pracą. Ponadto podkreśla profesjonalizm 
i poświęcenie w działaniu na rzecz społe-
czeństwa odznaczonych osób.

Orderami „Za Zasługi dla Sportu” ho-
norowani są trenerzy oraz osoby, które 
wyróżniają się szczególną aktywnością 
i uzyskują wybitne osiągnięcia w dzia-
łalności w zakresie sportu. Nadawane są 
3 stopnie odznaczenia – brązowa za 10 lat, 
srebrna za 20 lat i złota za 30 lat zaangażo-
wania w działalność sportową, którą m.in. 
jest dążenie do rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury sportowej oraz organizacji 
imprez i turniejów sportowych. Red.

25 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano złotymi „Medalami za Długoletnią Służbę” cztery pracow-
nice Urzędu Gminy Psary oraz odznakami „Za Zasługi dla Sportu” wójta gminy Psary i radnego Rady Gminy Psary.

PREZYDENCKIE I MINISTERIALNE ODZNACZENIA DLA PSARSKICH SAMORZĄDOWCÓW

Wojewoda Śląski wraz z odznaczonym wójtem, radnym oraz pracownicami UG Psary

Gmina Psary zdobyła pierwsze miejsce w XXIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego w ra-
mach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 27 września w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wójt gmi-
ny Psary Tomasz Sadłoń odebrał zwycięski dyplom oraz puchar.

KOLEJNY SUKCES GMINY PSARY W SPORTOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN

Od 26 maja do 1 czerwca w całym kra-
ju odbyła się XXIII edycja Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin w ramach IX Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Gmina Psary, już po raz szósty, aktyw-
nie wzięła udział w organizowanym od 
9 lat turnieju. Zarówno młodsi, jak i star-
si mieszkańcy, przez 7 dni uczestniczyli 
w imprezach sportowych, które odby-
wały się na terenie całej gminy. W teście 
Coopera, który jest próbą wytrzymało-
ściową, wzięło udział aż 339 osób, a to 
o 90 więcej niż w poprzedniej edycji. Przy 
organizacji 183 różnych zajęć, zawodów, 
konkursów, gier i zabaw sportowych po-
magało 35 niezawodnych wolontariuszy.

27 września w Urzędzie Marszałkow-
skim w Katowicach odbyło się uroczyste 
wręczenie pamiątkowych dyplomów 
oraz pucharów dla samorządów za udział 
w turnieju. Gmina Psary, klasyfikowana 
w kategorii od 7,5 do 15 tys. mieszkańców, 
zajęła pierwsze miejsce w województwie 
śląskim.

Sportowy Turniej Miast i Gmin organi-
zowany jest, by uświadomić społeczeń-
stwu, jak ważna jest aktywność fizyczna 

i systematyczne ćwiczenie. Tegoroczna 
edycja odbyła się pod hasłem „Pamię-
tajmy o seniorach”, a jej głównym celem 
była motywacja do wyjścia z domu i inte-
gracja wokół wydarzeń sportowo-rekre-
acyjnych całych rodzin, zwłaszcza osób 
powyżej 50 roku życia. Udział w wyda-
rzeniach sportowych był bezpłatny, a wa-
runkiem zaliczenia uczestnictwa czynny 

udział każdej chętnej osoby w imprezach 
sportowych, zorganizowanych w ramach 
IX Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 

Sportowy Turniej Miast i Gmin jest 
polską wersją Światowego Dnia Sportu – 
Challenge Day, a jego organizatorem jest 
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich 
przy finansowym wsparciu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Red.

Ceremonia wręczenia pucharów w Sportowym Turnieju Miast i Gmin
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SOŁTYS PRECZOWA NA DRUGIM MIEJSCU W POWIATOWYM FINALE PLEBISCYTU
NA SOŁTYSA ROKU 2017
Wojciech Kamecki sołtys Preczowa w powiatowym etapie plebiscytu zajął dru-

gie miejsce i tym samym awansował do finału wojewódzkiego.
Plebiscyt na Sołtysa i Sołectwo Roku 

2017 został zorganizowany przez naj-
większą gazetę na Śląsku „Dziennik 
Zachodni”. Akcja odbyła się pod patro-
natem marszałka województwa śląskie-
go Wojciecha Saługi. Głównym celem 
plebiscytu była prezentacja dokonań 
wyróżniających się sołtysów. Ich rola 
jest bowiem nieoceniona – są najbli-
żej mieszkańców, poświęcają swój czas 
i siłę, by działać i zachęcać do działania 
innych.

Wśród sołtysów zakwalifikowanych 
do finału wojewódzkiego, znalazł się 
pełniący funkcję sołtysa Preczowa od 
18 lat Wojciech Kamecki, ponieważ dzię-
ki głosom poparcia zajął drugie miejsce 
w powiecie będzińskim. 

Docenienie jego działań przez miesz-
kańców jest najlepszą oceną jego pracy. 
To właśnie na sołtysie spoczywa obo-
wiązek przekazywania mieszkańcom 
informacji na temat planowanych i reali-
zowanych przedsięwzięć czy wydarzeń 
kulturalnych. Sołtys Kamecki zawsze 
jest obecny na zebraniach sołeckich, 

podczas których udziela cennych wska-
zówek i wychodzi z własnymi propo-
zycjami związanymi z rozwojem wsi. 
Ponadto chętnie uczestniczy w cyklicz-
nych wydarzeniach kulturalnych orga-
nizowanych na terenie gminy oraz ściśle 
współpracuje z władzami gminy, by jak 
najlepiej reprezentować interesy miesz-
kańców swojego sołectwa. Jest zawsze 
blisko ludzi i ich spraw, pomocny i zaan-
gażowany.

Sołtys prężnie działa także w jedno-
stce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pre-
czowie, w której obecnie pełni funkcję 
naczelnika. Wraz ze strażakami od kil-
ku lat organizuje sołecki Dzień Dziecka 
i pomaga przy innych imprezach w Pre-
czowie oraz gminie Psary. Jest również 
pomysłodawcą urządzanego corocznie 
Powiatowego Turnieju Sołtysów.

Wojciech Kamecki od lat aktywnie 
promuje piękno Preczowa, dzięki cze-
mu sołectwo to znalazło się w finale 
konkursu organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w kategorii najpiękniejszej wsi woje-

wództwa śląskiego. Rok później Pre-
czów miał okazję stanąć w szranki tego 
konkursu w kategorii imprez kultywują-
cych obrzęd i tradycję.

Pracę sołtysa bardzo dobrze ocenia-
ją mieszkańcy sołectwa: - Wojciech Ka-
mecki jest właściwym człowiekiem na 
odpowiednim miejscu. W mojej karierze 
sportowej pomógł mi nie raz przy pozy-
skiwaniu sponsorów. Na pewno każdy 
mieszkaniec naszego sołectwa może 
liczyć na jego pomoc – powiedziała 
mieszkanka Preczowa Angelika Wątor. 
Red.

Wojciech Kamecki - sołtys Preczowa

SZKOŁA W PSARACH I JEJ PROJEKTY WYMIANY UCZNIÓW
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Psarach obecnie uczestniczy w trzech programach wymian 

międzynarodowych. 
Pierwszym programem, trwającym 

w latach 2016-2018, jest projekt o na-
zwie “We want to volunteer to make 
the world a better place”, a jego koszt, 
finansowany ze środków unijnych, wy-
niesie 24 815 euro. Projekt opiera się 
na idei wolontariatu. Razem ze szko-
łami partnerskimi z pięciu państw eu-
ropejskich: Hiszpanii, Finlandii, Włoch, 
Łotwy oraz Czech gimnazjaliści z Psar 
szukają rozwiązań globalnych proble-
mów. Uczniowie, jako wolontariusze, 
pomagają światu w wielu wymiarach: 
społecznym, środowiskowym, kulturo-
wym, edukacyjnym i zdrowotnym.

W ramach tego projektu pięć 
uczennic z Gimnazjum w Psarach wy-
jechało na Łotwę. W październiku 
siedmiu kolejnych uczniów uda się na 
Sycylię (Monreale), sześciu w lutym po-
leci do Hiszpanii (Consuegra), a czterech 
w kwietniu do Finlandii (Iisalmi). 

Drugim programem, realizowanym 
w latach 2017-2019, jest projekt “Com-

munication Through Art and Music 
Integrated With ICT”. Jego koszt, także 
finansowany ze środków unijnych, wy-
niesie 15 950 euro. Głównym koordy-
natorem projektu jest Turcja (Malatya). 
Pozostałe szkoły partnerskie pochodzą 

z Macedonii (Kumanovo), Włoch (Carini) 
i Portugalii (Braga). Projekt jest interdy-
scyplinarny, a jego głównym celem jest 
zachęcenie uczniów do nauki poprzez 
częstsze i efektywniejsze wykorzysta-

c.d. na str. 8

Zajęcia młodzieży w ramach projektu unijnego 
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NOWY ROK HARCERSKI ROZPOCZĘTY
Już po raz kolejny zuchy, harcerze i instruktorzy powitali nowy rok harcerski. Wieczorem 15 września przy 

ognisku w Dąbiu, spotkali się harcerze z Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej. 
Swoją obecnością zaszczycili ich go-

ście, którzy są przyjaciółmi harcerstwa. 
Wśród nich znaleźli się wójt gminy Psary 
Tomasz Sadłoń, sekretarz gminy Mirel-
la Barańska-Sorn, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Anna Nagły, radna Gra-
żyna Polasiak, dyrektorzy gminnych szkół: 
Dorota Pronobis-Kościńska, Małgorzata 
Barańska, Joanna Marcinkowska, prezesi 
koła PTTK oddziału w Będzinie Mirosław 
Adamczyk i Stanisław Góra, przewodnicy 
PTTK Janina Góra i Marek Łebzuch oraz 
dawni instruktorzy, rodzice, dziadkowie.

W tym roku po raz pierwszy instrukto-
rzy ZHP środowiska Psary druhowie Hen-
ryk Czapla, Sylwester Dembiński i Marek 
Łebzuch zadbali o to, aby zuchom i har-
cerzom łatwiej było się pogodzić z nad-
chodzącą jesienią, dlatego przygotowali  
m.in. część obozowej pionierki, wykonali 
bramę, totem, „wariata” na menażki i roz-
bili namiot. Wszystko przypominało o mi-
łej obozowej przygodzie. Po uroczystym 

apelu, na którym druhna komendant 
phm. Dorota Schmatolla krótko przed-
stawiła plany na nadchodzący rok, rozpo-
częło się ognisko. Rozpalił je wójt Tomasz 
Sadłoń wraz z druhną komendant oraz 
dyrektorką GOK Anną Nagły.

Gromady zuchowe i drużyny harcer-
skie przygotowały krótkie wystąpienia, 
pląsy i piosenki. Ognisko poprowadziła 

druhna Ola Madejska, a cudowne harcer-
skie piosenki przygotował i śpiewał druh 
Paweł Klimczyk. Po zakończeniu ogniska, 
kiedy harcerze rozeszli się do domów, 
długo jeszcze instruktorzy środowiska 
Psary śpiewali i gawędzili. Byli dumni, bo 
żadna piosenka harcerska się nie powtó-
rzyła. Do zobaczenia za rok. CZUJ, CZUJ, 
CZUWAJ! AŁ.

Ognisko harcerskie odbyło się przy OSP w Dąbiu

nie na wszystkich lekcjach sztuki, mu-
zyki oraz nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych. Dzięki udziale w pro-
jekcie uczniowie będą rozwijać umie-
jętności XXI wieku: krytyczne myślenie, 
twórcze rozwiązywanie problemów, 
planowanie, samodyscyplinę, inicjaty-
wę i pracę zespołową. 

W ramach projektu w październiku 
2018 r. w Polsce gościć będą 24 osoby, 
w tym nauczyciele oraz uczniowie 
z Turcji, Macedonii, Portugalii i Sycy-
lii. Uczniowie z Psar z kolei  polecą do 
Portugalii (luty 2018) oraz do Macedo-
nii (kwiecień 2019), a trzech nauczycieli 
weźmie udział w szkoleniu informatycz-
nym w Carini (maj 2018).

Trzecim projektem jest „LIKE the 
naturE- tRAdition- Sport-MUSic”. Pro-

gram będzie realizowany w Psarach 
w latach 2017-2019, a jego koszt, finan-
sowany ze środków unijnych, wyniesie 
19 605 euro. Koordynatorem projektu 
jest węgierska szkoła Varkerti Altalanos 
Iskola. Pozostali partnerzy to Scoala 
Gimnaziala I.G.Duca Petrosani z Rumu-
nii, EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol 
z Portugalii, Istituto Comprensivo Gio-
vanni XXIII z Włoch i Türi Põhikool z Es-
tonii. Projekt ma bogaty harmonogram 
działań i obejmuje szereg różnorodnych 
aktywności, które będą prowadzone 
z wykorzystaniem różnych form i metod 
pracy oraz środków ICT. Główne obsza-
ry tematyczne, wokół których będą się 
skupiać działania, to przyroda, tradycja, 
sport i muzyka. Projekt przewiduje dwa 
międzynarodowe spotkania nauczycie-
li Transnational Meeting - na Węgrzech 

i w Portugalii oraz cztery krótkie spotka-
nia nauczycieli i uczniów w Estonii, we 
Włoszech, w Rumunii i w Polsce.

Wszystkie wyjazdy w ramach progra-
mów służą realizacji celów projektów 
i są bezpłatne dla uczniów. Koszty zwią-
zane z podróżą, ubezpieczeniem, pla-
nowanymi zajęciami ponosi Unia Euro-
pejska. Uczniowie zawsze są lokowani 
u partnerskich rodzin, które zapewniają 
im nocleg i wyżywienie.

Głównym językiem komunikacji 
w projektach jest język angielski, co 
stwarza niepowtarzalną szansę do 
polepszenia kompetencji językowych 
w praktyce. Największą zaletą progra-
mów są nowe międzynarodowe przy-
jaźnie, przełamanie barier językowych 
i kulturowych. Red.

c.d. ze str. 7

POŻEGNANIE LATA W OPS
29 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach zorganizował piknik integracyjny dla rodzin z osobami 

z niepełnosprawnością.
Piknik pod hasłem „Pożegnanie lata” 

odbył się na terenie rekreacyjno – spor-
towym tuż za siedzibą OPS-u. W impre-
zie uczestniczyło ponad 80 osób z gmin: 
Psary, Mierzęcice, Ożarowice, a także 
z Siewierza. 

Wszyscy świetnie się bawili przy grach 
i konkurencjach zorganizowanych przez 

firmę P&P SHOW AGENCY z Bytomia oraz 
przy pokazach tanecznych przygotowa-
nych przez Fitness Center s.c. z Sosnowca. 

Organizatorzy przygotowali także 
ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek, 
które uczestnikom pikniku zostały prze-
kazane przez Zakład Rzeźniczo - Wędli-
niarski BARA z Mierzęcic. 

Pomidory na przekąski podarował Ma-
teusz Mularski z Gospodarstwa Ogrod-
niczego z Sarnowa. Z kolei drewno po-
trzebne do rozpalenia ogniska przekazał 
Piotr Grudziński z Psar.

Wszystkim sponsorom Ośrodek Po-
mocy Społecznej składa serdecznie po-
dziękowania za okazane serce. OPS.



WIELKI SPORTOWY SUKCES UCZNIA Z NASZEJ GMINY
Marcin Gortat najlepszy polski koszy-

karz występujący w lidze NBA, już od kil-
ku lat wraz ze swoją fundacją MG13 or-
ganizuje campy koszykarskie dla dzieci 
i młodzieży. W tym roku w lipcu odbyła 
się jubileuszowa X edycja koszykarskie-
go show w miastach: Rumia, Łódź oraz 
Dąbrowa Górnicza. Właśnie w Dąbrowie 
zwycięzcą został uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Strzyżowicach - 12. letni Jakub 
Ucieszyński z Góry Siewierskiej, który 
koszykówkę trenuje od 4 lat.

Kuba został zaproszony na charyta-
tywny mecz przyjaciół Marcina z Woj-
skiem Polskim do Łodzi. W przerwie 
meczu brał udział w pokazie umiejęt-
ności koszykarskich z kolegami i kole-

żankami, którzy wygrali camp w Rumii 
i Łodzi.

Tegoroczna edycja spotkań z Mar-
cinem Gortatem była wyjątkowa pod 
względem frekwencji. Udział wzięło 
około 600 dzieci z całej Polski, a Jakub 
Ucieszyński był w trójce najlepszych 
uczestników.

Poza pucharem i nagrodami rzeczo-
wymi Kuba otrzymał od Marcina i jego 
fundacji zaproszenie do USA na tygo-
dniowy pobyt w Washingtonie, gdzie 
zobaczy mecz NBA, weźmie udział 
w treningu z zawodnikami Washington 
Wizards oraz zwiedzi stolicę Stanów 
Zjednoczonych. ZSP Strzyżowice.

WYCIECZKA DO LEŚNEJ IZBY EKOLOGICZNEJ W SIEWIERZU
Uczniom należy stwarzać okazje do 

poznawania środowiska przyrodniczego 
w toku różnorodnych form aktywności. 
I właśnie temu miała służyć zorganizo-
wana 12 września, dla uczniów klasy II ze 
Szkoły Podstawowej im. A. Szklarskiego 
w Sarnowie, wycieczka do Leśnej Izby 
Edukacyjnej w Siewierzu. Dzieci spotkały 
się tam z leśnikiem Piotrem Balińskim, któ-
ry wzbogacił ich wiadomości związane
 z lasem, jego mieszkańcami i roślinnością. 
W sali przyrodniczo - edukacyjnej ucznio-

wie obserwowali: kolekcję owadów, róż-
norodne gatunki drzew, rodzaje gleb, 
eksponaty zwierząt zamieszkujących pol-
skie lasy oraz słuchali odgłosów zwierząt.

Leśniczy opowiadał, w jaki sposób 
należy zachowywać się w lesie, udzielił 
cennych wskazówek dotyczących ochro-
ny leśnego świata, przypomniał o zagro-
żeniach, jakie nas tam mogą spotkać. Na 
zakończenie wręczył każdemu uczest-
nikowi wycieczki krzyżówkę oraz rebus, 
by przy ich rozwiązywaniu dzieci mogły 

utrwalić sobie zdobyte wiadomości.
Jolanta Zygmunt, wychowawczyni 

klasy II, jest pewna, że wycieczka była 
okazją do rozbudzenia zainteresowań 
otaczającą przyrodą, kształtowania po-
staw proekologicznych uczniów oraz wy-
warła znaczący wpływ na zasób wiedzy 
przyrodniczo - ekologicznej. Po prostu 
zobaczyć, doświadczyć i bezpośrednio 
przeżyć, to znaczy lepiej zrozumieć świat. 
ZSP Sarnów.

Jakub Ucieszyński z Marcinem Gortatem
Foto: Wojciech Figurski, www.058sport.pl

KIERMASZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRÓDKOWIE
Klasa V ze Szkoły Podstawowej 

w Gródkowie z wielkim zapałem włą-
czyła się w projekt „Ekobaza detekty-
wów przyrody”, realizowany w ramach 
tzw. „zielonej pracowni”. Postanowi-
ła sama zdobyć fundusze na zakup 
zwierząt i roślin do klasowej hodowli, 
urządzając, podczas zebrania rodzi-
ców 14 września, kiermasz pod hasłem 
„Zbieramy na zwierzaki”. Dzieci z po-
mocą rodziców upiekły pyszne ciasta 
i babeczki, były też zdrowe jogurty 
z owocami, a nawet domowe sushi! 
Wszystkie przysmaki oferowane przez 

uczniów zostały sprzedane, a zebra-
ne pieniądze pozwolą kupić chomika, 
rybki, wyposażenie akwarium i rośliny 
doniczkowe. Jeden z rodziców ofiaru-
je patyczaki. Ponadto będą również 
hodowane mrówki. Marzeniem dzieci 
było kupno konia, ale ten pomysł musi 
jeszcze poczekać.

Szkoła składa podziękowania przed-
siębiorczym i uzdolnionym kulinarnie 
uczniom oraz ich zaangażowanym 
w życie szkoły rodzicom. SP Gródków.

BEZPŁATNY DODATEK DO GAZETY SAMORZĄDOWEJ                                                                                         
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UCZNIOWIE Z GRÓDKOWA SPRZĄTALI LAS
Jak co roku, w trzeci weekend wrze-

śnia, miała miejsce ogólnopolska ak-
cja „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna  
24. edycja przebiegała pod hasłem 
„Nie ma śmieci - są surowce” i miała za 
zadanie uświadomić ludziom, że nie 
tylko sprzątanie jest ważne, ale także 
segregacja odpadów, by mogły zostać 
przerobione i zyskać „drugie życie”.

Uczniowie szkoły w Gródkowie 
nadali akcji własne hasło: „Sprzątamy 
świat – sprzątamy las”. Tym samym 
chcieli zwrócić uwagę mieszkańców 
na problem zanieczyszczania lasu 
gródkowskiego, znajdującego się  
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. 
Od września w ramach programu do-

finansowanego ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach „Ekobaza detektywów 
przyrody” realizują zajęcia w terenie. 
Mieli więc okazję zaobserwować skalę 
zanieczyszczeń i postanowili posprzą-
tać las w miarę swoich możliwości.

W akcji wzięli udział uczniowie klas 
IV-VI. Zaopatrzeni w rękawice i worki 
na śmieci wyruszyli do lasu w pobliżu 
szkoły. Wszyscy pracowali z zapałem,  
a ponieważ śmieci była cała masa, 
worki zapełniano bardzo szybko i czę-
sto pękały pod ciężarem szklanych 
butelek. Zdarzały się też bardziej nie-
typowe znaleziska… np. stary telefon 
komórkowy oraz głowa lalki, która wy-
glądała jak z horroru…

Las w pobliżu szkoły wygląda teraz 
o wiele lepiej, a uczniowie z Gródkowa 
na pewno nie będą go zaśmiecać, sko-
ro tyle się tam napracowali. SP Gród-
ków.

PIECZONKI W SARNOWIE
Popularny ziemniak został sprowa-

dzony do Europy z Ameryki Południowej. 
Wywodzi się z południowego Peru, gdzie 
jego pierwsze uprawy pojawiły się już  
8 tysięcy lat temu! Do Polski ziemniaki 
trafiły za sprawą króla Jana III Sobieskie-
go w XIX wieku, który przysłał je królowej 
Marysieńce. Na większą skalę zaczęto 
jednak uprawiać je w Polsce dopiero za 
panowania króla Augusta III Sasa.

Zwyczaj pieczenia ziemniaków  
w garnkach i na ognisku jest znany na 

naszym terenie od dziesiątków lat. To 
również tradycja Szkoły Podstawowej im.  
A. Szklarskiego w Sarnowie.

Aby tradycji stało się zadość, ucznio-
wie klasy II w piątkowe popołudnie  
15 września, dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu rodziców, uczestniczyli w Świę-
cie Pieczonego Ziemniaka. Po zabawie 
na szkolnym obiekcie rekreacyjno - spor-
towym pieczonki smakowały wybornie. 
ZSP Sarnów.

GNIEZNO - WIELKI FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

W dniach 13-16 września siedmio-
osobowa drużyna z Sarnowa wraz 
opiekunem Małgorzatą Borowiecką 
przebywała w Gnieźnie na Wielkim 
Finale Ogólnopolskiego Konkursu  
pt. „Tu powstała Polska - 6 wieków 
Prymasa. Gniezno 1417-2017”. Zespół 
wywalczył sobie możliwość wyjazdu 
poprzez przygotowanie teatru lalek do 
wiersza Ignacego Krasickiego pt. „Przy-
jaciele”. Uczniowie korzystali z licznych 

atrakcji przygotowanych 
przez organizatora, czy-
li Starostwo Powiatowe  
w Gnieźnie. Konkurs ob-
jęty został honorowym 
patronatem wielkopol-
skiego kuratora oświaty. 
Wszystkie koszty na miej-
scu pokrywał organizator. 

Pierwszy wieczór inte-
gracyjny uczniowie spę-
dzili w Centrum Kultury 
„Scena to dziwna”, gdzie 
pod okiem doświadczo-
nych wojów, mogli wy-

kazać się zręcznością, siłą i sprytem 
organizując szyk bojowy, rywalizując 
podczas przeciągania liny czy szatko-
wania kapusty mieczem. 

Kolejny dzień to niezapomniana 
wycieczka po pierwszej stolicy Polski. 
Uczniowie podziwiali eksponaty Mu-
zeum Początków Państwa Polskiego 
oraz Muzeum Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej. Podczas projekcji filmu w 3D 

uczestnicy wycieczki poznali historię 
początków Polski, najważniejsze wy-
darzenia z tym związane oraz zbiory 
muzealne z tamtych czasów. Następ-
nie udali się do Katedry Gnieźnień-
skiej, gdzie poznali życiorys świętego 
Wojciecha upamiętniony na Drzwiach 
Gnieźnieńskich. 

Podczas warsztatów teatralnych  
i lalkarskich uczniowie poznali teatr 
„od kuchni”. Mieli możliwość pełnić 
funkcję inspicjenta oraz korzystając  
z garderoby, wcielać się w różne posta-
cie. Na prawdziwej scenie improwizo-
wali tworząc własne wersje poznanych 
bajek. Niezapomnianym punktem wy-
prawy było spotkanie z Abp Wojcie-
chem Polakiem Prymasem Polski oraz 
byłymi arcybiskupami: Józefem Kowal-
czykiem i Henrykiem Muszyńskim. 

Wśród laureatów konkursu znaleź-
li się: Natalia Kyrcz, Dominika Kubień, 
Zuzanna Hołubowska, Wiktoria Man-
tykiewicz, Kacper Bochenek, Mateusz 
Radej, Jakub Zbojak. ZSP Sarnów.
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CIAO PIZZA, GELATO, ITALIA
Wakacje za nami, ale wspomnień 

czar wciąż gorący. Uczniowie Gimna-
zjum w Psarach i Szkoły Podstawowej 
w Dąbiu ze swoimi opiekunkami Kata-
rzyną Nawrot i Joanną Marcinkowską 
spędzili kilkanaście dni podczas waka-
cji w słonecznej Italii. 

Tym razem miejscem słonecznych 
i morskich kąpieli było urocze miastecz-
ko Cesenetico. Spacery brzegiem mo-
rza, zwiedzanie pięknych i zabytkowych 
miejsc, to tylko kilka z atrakcji, w których 
uczestniczyli uczniowie. Obóz młodzie-
żowy zorganizowany został we współ-
pracy z biurem podróży Almatur. Każdy 
uczestnik znalazł coś dla siebie: aqua 
aerobik, mecze piłki nożnej, siatkówka 
plażowa, baloniada, szkoła tańca, wie-
czorne dyskoteki, wieczorki tematyczne, 
karaoke i aktywne plażowanie nad cu-
downie ciepłym i krystalicznie czystym 

Adriatykiem. Każdy dzień przynosił nie-
spodzianki przygotowane przez kadrę 
i animatorów. Grupa odwiedziła naj-
mniejsze państwa w Europie: San Ma-
rino i Watykan, zwiedziła Wieczne Mia-
sto - Rzym, zatrzymała się na Ponte di 
Rialto zwanym Mostem Zakochanych w 

Wenecji i szalała w największym parku 
rozrywki we Włoszech w Mirabilandii. 

Nowy rok szkolny kiedyś się skończy, 
a wtedy po raz kolejny na uczniów cie-
kawych świata i przygód czekać będzie 
wakacyjny obóz! Zatem już należy wy-
czekiwać wakacji 2018. SP Psary. 

Uczestnicy wakacyjnego wyjazdu do Włoch

WARSZTATY W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

20 września grupa uczniów i na-
uczycieli z oddziałów gimnazjalnych 
Szkoły Podstawowej w Psarach spędzi-
ła w Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie. Oprócz zwiedzania wystawy 
uczniowie uczestniczyli w warsztatach 
w laboratorium chemicznym, fizycz-
nym i biologicznym. 

Wyjazd odbył się w ramach projektu 
„Nowoczesne rozwiązania i technolo-
gie dla każdego”, który jest dotowany 
przez Fundację PZU. Głównym celem 
projektu jest udostępnienie młodzieży 
nowoczesnych rozwiązań i technolo-
gii, dzięki którym odkryją swoje pasje, 
rozwiną zainteresowania, zainspirują 
do zadawania pytań i poszukiwania 
odpowiedzi, zachęcą do samodzielne-
go wykonywania doświadczeń.

Po raz kolejny praca w zespole 
i eksperymentowanie przyniosły edu-
kacyjny sukces. Nie dość, że ucznio-
wie przyswoili solidną porcję wiedzy 

i umiejętności, to jeszcze bardzo do-
brze przy tym się bawili. Uśmiech, 
radość i zadowolenie towarzyszyły 
każdemu.

Swój udział w warsztatach ucznio-
wie tak opisują: „Pod okiem specja-
listów w kilkuosobowych zespołach 
samodzielnie przeprowadzaliśmy fa-
scynujące doświadczenia z biologii. 
Chociaż praca biologa może kojarzyć 
się z hodowlą roślin lub obserwacją 
zwierząt, tak naprawdę obecnie trzon 
tej nauki stanowią badania struktur 
znacznie mniejszych: tkanek, komó-
rek i genów. Poczuliśmy się jak praw-
dziwi naukowcy. Otrzymaliśmy białe 
fartuchy oraz rękawiczki. Poznaliśmy 
technologie optycznego oczyszczania 
tkanek i narządów. Technologia ta jest 
znana w laboratoriach na całym świe-
cie. Oglądaliśmy wypreparowane tkan-
ki i narządy pod mikroskopem. Zajęcia 
bardzo nas zainteresowały.”

„Podczas warsztatów chemicz-
nych analizowaliśmy próbki zebra-
ne na miejscu zbrodni. W schronisku 
dla psów znaleziono zwłoki jednego 
z opiekunów. Naszym zadaniem było 
wykryć, jaka substancja zabiła pana 
Władysława. Wykonaliśmy samodziel-
nie szereg analiz jakościowych, dzięki 
którym wykryliśmy jony baru. Wie-
dzieliśmy, że to one mogą być przy-
czyną śmierci, bo na ostatniej lekcji 

chemii szukaliśmy informacji o właści-
wościach soli. Warsztaty w CNK były 
dla nas dużą frajdą, ponieważ samo-
dzielnie wykonywaliśmy wszystkie do-
świadczenia i analizy. Okazało się też, 
że to, czego uczymy się na lekcjach, na-
prawdę można wykorzystać w życiu.”

„Na warsztatach z fizyki strzelaliśmy 
z miniarmatek na rożne odległości, 
pod różnym kątem i z różną siłą. Ba-
daliśmy zależności pomiędzy danymi 
wielkościami, dzieliliśmy się wiedzą 
i spostrzeżeniami. W efekcie końco-
wym 8 zespołów rywalizowało pomię-
dzy sobą na strzelnicy, której celem 
był Kraken, czyli pluszowa ośmiornica. 
Każdy zespół opracował swoją własną 
taktykę i tylko jeden z zespołów nie 
zdołał trafić do celu.” SP Psary.

Warsztaty z biologii
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W SZKOLE W GRÓDKOWIE JESZCZE BEZPIECZNIEJ
W szkole w Gródkowie w roku szkol-

nym 2017/2018 będzie realizowany pro-
gram „Bezpieczna Plus”, ukierunkowany 
na zapewnienie bezpiecznych warun-
ków nauki, wychowania i opieki w szkole. 
Głównym celem programu jest popra-
wa bezpieczeństwa uczniów - nie tylko 
w szkole, ale i poza nią. Równie ważne 
jest upowszechnianie wśród pracowni-
ków szkoły umiejętności rozpoznawania 
sytuacji zagrożenia oraz postępowania  
w sytuacjach kryzysowych.

Program jest adresowany do uczniów, 
rodziców, nauczycieli i innych pracow-
ników szkół, ale także całej społeczności 
lokalnej. Działania będą prowadzone we 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz instytucjami zajmującymi się 
sprawami bezpieczeństwa.

Zaplanowane zostały warsztaty dla 
młodzieży, spotkania ze specjalistami, 
liczne lekcje wychowawcze prowadzone 
przez wychowawców i pedagoga, obej-
mujące zagadnienia z zakresu: relacji in-
terpersonalnych, mediacji i negocjacji, 
metod pracy nad własnym charakterem. 
Wdrożony zostanie program profilak-
tyczny „Emocje na wodzy”, a także cele-
browany będzie „Dzień bez przemocy”. 
Dużo uwagi poświęconej zostanie inte-
gracji grupy rówieśniczej.

Realizowany będzie szkolny pro-
gram profilaktyczny „Jestem bezpieczny  

w szkole i poza szkołą”, przy współpracy 
z policją, strażą pożarną, a także ratow-
nikami medycznymi. W ramach progra-
mu zorganizowane zostaną następujące 
akcje: „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, 
„Pali się! Jak zachować się w sytuacjach 
zagrożenia pożarowego?”, „Zasady udzie-
lania pierwszej pomocy”. 

Uczniowie klasy pierwszej wezmą 
udział w „Akademii Bezpiecznego Pu-
chatka” ukierunkowanej na promowanie 
bezpieczeństwa dzieci w domu, szkole, 
w drodze do i ze szkoły, a także w czasie 
odpoczynku.

Przeprowadzone zostaną spektakle 
profilaktyczne dostosowane do grup 
wiekowych: „W krainie bajtów” (uzależ-
nienie od komputera i gier komputero-
wych), „Prawdziwy skarb” (dokuczanie, 
wykluczenie, akceptacja inności). 

Uczniowie wezmą udział w licznych 
imprezach szkolnych i uroczystościach 
środowiskowych, takich jak: wigilie klaso-
we, wieczór kolęd, jasełka, Święto Pieczo-
nego Ziemniaka, „Śniadanie daje moc”, 
ślubowanie pierwszoklasistów. Zaplano-
wane zostało spotkanie z dietetykiem  
pt. „Podstawy zdrowego żywienia”,  
a także warsztaty plastyczne „Nie jestem 
inny”. Zorganizowane zostaną wycieczki  
i wyjazdowe warsztaty tematyczne.

Planowany jest „Tydzień Bezpiecznego 
Internetu”, w ramach którego przeprowa-

dzony będzie konkurs plastyczny „Bądź 
bezpieczny w sieci”, a także stworzony 
zostanie „Kodeks zachowania się w Sieci”.

Przy współpracy z Fundacją Pro Salute 
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej szkoła 
weźmie udział w akcjach charytatyw-
nych: „Paczka dla psiaczka”, „Szlachetna 
paczka”, „Poduszka dla maluszka”, „Żon-
kilowe Pole Nadziei”, „Kartki świąteczne”. 
Oprócz tego szkoła wesprze akcję „Sprzą-
tanie świata”.

Szkoła działa na rzecz idei spędzania 
czasu wolnego uczniów z rodzicami, pro-
ponując inicjatywę „Razem lepiej”, ukie-
runkowaną na organizowanie zawodów 
sportowych, turnieju gier planszowych 
oraz turnieju tenisa stołowego.

Szkoła zamierza również wspomagać 
rodziców i nauczycieli w rozwoju kompe-
tencji wychowawczych. 

Koordynator: Marta Koronowicz

NARODOWE CZYTANIE „WESELA” W DĄBIU
Szkoła Podstawowa w Dąbiu już po raz piąty wzięła udział  

w Narodowym Czytaniu. W tym roku zmierzyła się z „Weselem” 
Stanisława Wyspiańskiego (wł. Stanisława Mateusza Ignacego 
Wyspiańskiego, syna Franciszka i Marii z Rogowskich, polskie-
go dramaturga, poety, malarza, grafika, architekta i projektanta 
mebli!). Wspólne czytanie rozpoczęło się od krótkiej prezenta-
cji dotyczącej życia i twórczości pisarza. Uczniowie poznali kilka 
ciekawostek i sekretów z jego życia. Dowiedzieli się dlaczego 
bardzo często rysował śpiące dzieci i prawie w ogóle nie używał 
farb. Następnie pani dyrektor i polonistki przeczytały wybrane 
fragmenty utworu. Zabawne dialogi oraz ciekawy sposób ich 
prezentacji wywołały wiele pozytywnych emocji i uśmiechów 
na twarzach. Teraz już każdy uczeń wie, kim jest Chochoł i jak 
go przegonić. SP Dąbie
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GMINNE I POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE ZA NAMI
2 września podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, które w tym roku odbyły się na wyremontowanym 

stadionie LKS Jedność Strzyżowice, miało miejsce ważne wydarzenie. Otóż, ochrzczony został tam Florek – nowy ciężki 
samochód ratowniczo - gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzyżowic o wartości blisko 850 tys. zł.

- To wielki dzień – powiedział podczas 
uroczystości wójt gminy Psary Tomasz 
Sadłoń. - Stoi tu nowoczesny pojazd, któ-
ry chętnie widzieliby w swoim garażu za-
wodowi strażacy, doskonale wyposażony 
w każdy niezbędny do akcji strażackich 
sprzęt, ze zbiornikiem wody o pojemno-
ści blisko 5 tys. litrów i niezliczoną ilością 
ułatwień i funkcji, które były nawet nie do 
pomyślenia w 30. letnim Jelczu, z którego 
jednostka do tej pory korzystała. Funkcjo-
nalność tego pojazdu oraz ogromny zbior-
nik na wodę sprawia, że stanowi on ważny 
element systemu bezpieczeństwa nie tyl-
ko mieszkańców gminy Psary czy powiatu 
będzińskiego, ale także całego regionu. 
Auto wkrótce trafi do przebudowanego 
i wyremontowanego garażu w kompleksie 
budynków remizy, który właśnie przebu-
dowujemy.

Podczas uroczystości wójt Tomasz Sa-
dłoń wręczył statuetki i kwiaty wszystkim 
osobom, które pomogły w zakupie wozu. 
Przypomnijmy, że gminie Psary udało 
się pozyskać dofinansowanie w wyso-
kości 300 000 zł ze środków marszałka 
województwa śląskiego oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Otrzymała również 
100 000 zł wsparcia ze środków dotacji 
celowej budżetu państwa przeznaczonej 
dla jednostek OSP w krajowym systemie 
ratowniczo – gaśniczym. Pozostałe środki 
pochodzą z budżetu gminy Psary. Psarski 
samorząd złożył również wniosek na pozy-
skanie dotacji na zakup pojazdu z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w wysokości 438 000 zł.

Przekazanie nowego ciężkiego wozu 
strażackiego dla OSP Strzyżowice odbyło 
się zgodnie z przyjętą strażacką celebrą. 
Poświęcenia wozu, któremu nadano imię 
Florek, dokonał ksiądz Sławomir Karaś, pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej w Strzy-
żowicach oraz ksiądz infułat Eugeniusz 
Stelmach, proboszcz parafii polskokatolic-
kiej w Strzyżowicach. W uroczystościach 
uczestniczył również ksiądz proboszcz 
Adam Stelmach. Matką chrzestną wozu 
została radna ze Strzyżowic Joanna Kru-
szewska, a opiekunem matki chrzestnej 
radny Jacek Gwóźdź. Towarzyszyli im tak-
że przedstawiciele lokalnej społeczności 

Anna Przybyłek i Włodzimierz Lis. Kluczyki 
i dowód rejestracyjny z rąk wójta Tomasza 
Sadłonia przyjął prezes OSP Strzyżowice 
Grzegorz Flak, który następnie przekazał 
je kierowcy Markowi Białasowi. Prezes Flak 
serdecznie podziękował wójtowi za dopo-
sażenie jego jednostki.

Po uroczystości przekazania wozu roz-
poczęły się zawody. W rywalizacji udział 
wzięło 5 męskich drużyn pożarniczych 
i jedna kobieca. Wszyscy zmagali się 
z ćwiczeniami bojowymi oraz ze sztafetą 
pożarniczą 7x50 m z przeszkodami. W kla-
syfikacji generalnej z łącznym wynikiem 
113,50 punktów zwyciężyli strażacy z OSP 
Strzyżowice. Na drugim miejscu uplaso-
wała się OSP Góra Siewierska, a na trzecim 
OSP Dąbie. 

Wśród pań zwyciężyło OSP Goląsza - 
Brzękowice z wynikiem 62 punktów. Panie  
te osiągnęły również sukces na X Powiato-
wych Zawodach Sportowo - Pożarniczych, 
które odbyły się 24 września na stadionie 

KS „Orzeł” Bobrowniki. Dziewczyny zdo-
były tam III miejsce. Kobiecą drużynę tre-
nował naczelnik Tomasz Ślęczka oraz jego 
zastępca Tomasz Barański. 

- Drużyna pożarnicza OSP miała bar-
dzo ciężkie warunki do przeprowadzania 
treningów z powodu ciągłych opadów 
deszczu – powiedział T. Barański. – Pomi-
mo tego spotykaliśmy się dzień po dniu 
w naszej jednostce i próbowaliśmy wyko-
rzystać każdą sekundę słońca, aby treno-
wać. W tych warunkach było to trudne, ale 
naprawdę było warto. Wszyscy jesteśmy 
bardzo zadowoleni z naszego wyniku 
i osiągnięcia. 

Grupa wystąpiła w składzie: Anna Szu-
lińska, Wiktoria Jałocha, Ewelina Bożek, 
Kamila Michta, Aleksandra Barańska, Kinga 
Barańska, Karolina Marczewska, Monika 
Kowal i Martyna Woźniak. Za obsługę mo-
topompy odpowiadał druh Mateusz Maj-
cherczyk. Red.

Zaproszeni goście na tle nowego wozu strażackiego podczas gminnych zawodów

Kobieca drużyna OSP Goląsza - Brzękowice z wójtem oraz trenerem
na zawodach powiatowych

INFORMACJE
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90. LECIE OSP DĄBIE

Po mszy nastąpił przemarsz pod-
oddziałów OSP z terenu gminy Psary 
oraz zaproszonych gości na plac przy 
remizie, gdzie naczelnik OSP Dąbie 
druh Piotr Madej złożył meldunek wi-
ceprezesowi Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, prezesowi Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP dru-
howi Zdzisławowi Banasiowi. Następ-
nie wciągnięta została flaga na maszt 
i przystąpiono do ceremonii wręczenia 
medali i odznaczeń.

Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Śląskiego Uchwałą nr 1/II/2017 z dnia 
20.02.2017 nadało Srebrny Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa dla druhów: 
Grzegorza Jaworka, Sławomira Korzon-
ka, Jerzego Czapli, Damiana Jaworka. 
Z kolei Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa przyznano druhowi Toma-
szowi Krasoniowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Będzinie Uchwałą 
nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 nadało od-
znakę „Strażak Wzorowy” następują-
cym druhom: Robertowi Madejowi, 
Marcinowi Czapli, Piotrowi Kocotowi, 
Marcinowi Wilczkowi, Piotrowi Biegań-
skiemu i Marcinowi Kocotowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Psarach Uchwałą nr 
1/2017 z dnia 10.01.2017 nadało także 
odznaki za wysługę lat: 60. lecie Janusz 
Kozieł, 55. lecie Stanisław Pasamonik, 
50. lecie Zbigniew Nykiel, 45. lecie Ka-
zimierz Ciepliński, 40. lecie Jerzy Madej, 
Andrzej Wojdas, Zenon Jędrzejewski, 
Sławomir Niedbał, 30. lecie Grzegorz 
Jaworek, 20. lecie Piotr Madej, Jerzy 

Czapla, Tomasz Krasoń, 15. lecie Sławo-
mir Korzonek, 10. lecie Piotr Biegański, 
Przemysław Biedroń, Grzegorz Cza-
pla, Marcin Kocot, Piotr Kocot, Marcin 
Czapla, Robert Madej, 5. lecie Aldona 
Sapińska, Joanna Biegańska, Roksana 
Madej, Karolina Marczewska, Bożena 
Madej, Halina Niedbała, Krystyna Białas, 
Waldemar Latos, Jerzy Niedbała.

Prezydium Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Psarach Uchwałą nr 
1/2017 z dnia 10.01.2017 nadało Srebrną 
Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza” druhowi Jakubowi Jaworkowi 
oraz Brązową Odznakę „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza” druhnie Annie 
Madej i druhom: Patrykowi Pawlikowi, 
Mateuszowi Niedbale, Dominikowi Ma-
dejowi, Danielowi Biedroniowi i Patry-
kowi Wilczkowi.

Podczas uroczystości jubileuszo-
wych druhna Aldona Jędrzejewska 
przedstawiła historię OSP Dąbie, 
a w imieniu wójta gminy Psary Toma-

sza Sadłonia, zastępca wójta Marta 
Szymiec złożyła gratulacje wszystkim 
strażakom, podziękowała im za dotych-
czasową pracę i życzyła sukcesów, wy-
trwałości i satysfakcji z pełnionej służby 
oraz bezpiecznych powrotów z akcji. 
Do życzeń dołączyła także prezent, któ-
rym było umundurowanie: jedno ubra-
nie specjalne bojowe i siedem ubrań 
koszarowych.

Ten szczególny dla ochotników 
z Dąbia, dzień umiliła swą grą Orkiestra 
Reprezentacyjna Komendy Wojewódz-
kiej. W święcie uczestniczyli ponadto: 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, 
prezes Zarządu Powiatowego Związku 
OSP RP druh Zdzisław Banaś, zastęp-
ca komendanta PSP w Będzinie kapi-
tan Arkadiusz Spera, prezes Zarządu 
Gminnego OSP, wójt gminy Psary druh 
Tomasz Sadłoń, komendant Gmin-
nego  Związku OSP druh Tomasz Kot, 
prezes honorowy Zarządu Gminnego 
OSP druh Marian Kozieł, zastępca wój-
ta gminy Psary Marta Szymiec, sołtys 
Dąbia Tadeusz Kubik, sołtys i prezes 
honorowy druh Janusz Kozieł, przed-
stawiciele Koła Gospodyń Wiejskich 
w Dąbiu i Związku Pszczelarzy, dyrektor 
MKS Będzin Mariusz Korpak, pracow-
nice Urzędu Gminy Psary Barbra Sonik 
i Krystyna Tabor, prezesi i delegacje 
gminnych jednostek OSP.

Strażacy z Dąbia podziękowali także 
swoim sponsorom, darczyńcom i przy-
jaciołom: Marcinowi Celi, Zbigniewowi 
i Ewie Warmuz, Witoldowi Gaikowi oraz 
Mariuszowi Kawiorskiemu. Red.

16 września miała miejsce uroczystość z okazji 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu. Jubileusz zainau-
gurowała Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbiu, którą odprawił ksiądz Edward Kołomański.

Wspólne zdjęcie podczas Jubileuszu OSP Dąbie. Foto: Mateusz Robakowski

Ceremonia wręczenia medali podczas Jubileuszu OSP Dąbie. Foto: Mateusz Robakowski
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PIECZONY ZIEMNIAK W STRZYŻOWICACH
Tradycyjnie już w Strzyżowicach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza miała miejsce na nowo 

wyremontowanym stadionie LKS „Jedność”.
Uroczystego otwarcia święta dokonał 

wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń. Przed 
publicznością zaprezentowali się przed-
szkolacy i najmłodsi uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ze Strzy-
żowic. Następnie wystąpili piątoklasiści 
z solistką Karoliną Furgalską, a po nich 
na scenę weszła Julia Sibielak.

Na święcie zaprezentowały się rów-
nież zespoły „Strzyżowiczanie”, „Nasz 
Gródków”, „Brzękowianie” i „Dąbie”. Do 
wieczora trwała zabawa taneczna, którą 
prowadził Zespół Art Music.

Na najmłodszych uczestników festy-
nu czekało sporo atrakcji, a dla wszyst-
kich gości pyszne pieczonki przygoto-
wane przez GOK Gminy Psary. GOK.

Zespół „Strzyżowiczanie” na Święcie Pieczonego Ziemniaka

ŚWIĘTO CHLEBA
W SARNOWIE
10 września w Sarnowie miało 

miejsce Święto Chleba, które zastę-
puje sołeckie dożynki.

Święto Chleba zainaugurowała Msza 
Święta odprawiona w kościele parafial-
nym pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pa-
sterza w Sarnowie przez ks. proboszcza 
Andrzeja Ciszewskiego. 

Część artystyczna Święta Chleba od-
była się popołudniu tego samego dnia 
na placu przy Ośrodku Kultury w Sarno-
wie.  Otworzyło ją uroczyste rozkrojenie 
i podzielenie chleba przez wójta gminy 
Psary Tomasza Sadłonia,  sekretarz gminy 
Mirellę Barańską-Sorn, radnych z Sarno-
wa Małgorzatę Pasek i Aleksandra Jewa-
ka oraz sołtysa Sarnowa Zofię Musiał.

Przed zgromadzonymi uczestnikami 
Święta Chleba zaprezentowały się zespo-
ły śpiewacze: „Zagłębianki”, „Strzyżowi-
czanie” i „Nasz Gródków”.

Wszyscy goście mieli okazję spróbo-
wać chleba z własnoręcznie przygoto-
wanym przez sarnowskie gospodynie 
smalcem, wspaniałych ciast, także upie-
czonych przez członkinie zespołu „Za-
głębianki” oraz wielu innych pyszności 
przygotowanych na tę okazję.  Do wie-
czora trwała zabawa taneczna w rytm 

muzyki zespołu „Hadżi-Band”.
Na imprezie nie zabrakło atrakcji dla 

najmłodszych, dla których organizato-
rzy przygotowali konkurs plastyczny 
z nagrodami ufundowanymi przez GOK 
Gminy Psary. GOK.

Zespół „Zagłębianki” i ich występ na Święcie Chleba

GMINNE DOŻYNKI 2017
3 września na stadionie LKS Iskra Psary odbyły się tradycyjne uroczystości z okazji zakończenia zbioru zbóż, 

czyli Gminne Dożynki.

Gminne Dożynki rozpoczęły się prze-
marszem barwnego korowodu spod 
Urzędu Gminy Psary na stadion LKS. Ko-
rowód uformowali przedstawiciele lo-
kalnych organizacji społecznych, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń 
Wiejskich, sołtysi oraz mieszkańcy repre-
zentujący poszczególne sołectwa. Kiedy 
wszyscy dotarli na stadion, ks. kanonik 

Paweł Rozpiątkowski, ekonom i dyrektor 
Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej, 
odprawił Mszę Świętą.

- Dożynki, nazywane świętem plonów, 
to docenienie ciężkiej i skutecznej pra-
cy, która prowadzi do obfitych zbiorów 
– powiedział podczas inauguracyjnego 
przemówienia wójt gminy Psary Tomasz 
Sadłoń.

Dożynki stały się też dobrą okazją, 
by wójt podsumował pracę samorządu 
gminy Psary w 2017 roku oraz przed-
stawił trzyletni niezwykle ambitny plan 
inwestycyjny. W ramach tego planu do 
końca 2019 roku na 70 zadań budowla-
nych gmina Psary zamierza przeznaczyć 
ponad 55 mln zł. W samym 2017 roku na 

c.d. na str. 16
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inwestycje przeznaczy aż 24 mln zł, dzięki 
czemu zrealizuje wiele kluczowych zadań 
inwestycyjnych w bez mała wszystkich 
obszarach, w których gmina może być 
aktywna.

Na psarskie uroczystości dożynkowe 
przybyli znamienici goście, wśród któ-
rych byli: wicemarszałek Sejmu RP Barba-
ra Dolniak, posłanka na Sejm RP Barbara 
Chrobak, poseł na Sejm RP Waldemar 
Andzel, członek Zarządu Województwa 
Śląskiego Kazimierz Karolczak, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Jan Mucha, 
członek Zarządu Powiatu Będzińskiego 
Włodzimierz Trzcionka, radni Rady Po-
wiatu Ewa Bierońska i Marian Kozieł, bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś, wójt gminy Mierzęcice Grzegorz 
Podlejski, zastępca komendanta powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej 
w Będzinie kpt. Arkadiusz Spera, wicepre-
zes Podokręgu Sosnowieckiego Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej Jan Pawłowski, 
radni gminy Psary z przewodniczącym 
Jacentym Kubicą, zastępca wójta gmi-
ny Psary Marta Szymiec, sekretarz gmi-
ny Psary Mirella Barańska-Sorn, a także 
przedstawiciele związków, kół, stowarzy-
szeń i organizacji pozarządowych, repre-
zentanci lokalnych przedsiębiorstw oraz 
mieszkańcy gminy Psary.

Po przemówieniu wójta odbył się Ob-

rzęd Dożynkowy, przypominający tra-
dycje świętowania zakończenia żniw na 
polskich wsiach. Obrzęd ten zaprezento-
wał Zespół „Dąbie”. Kolejnym punktem 
programu było odznaczenie Stanisława 
Kotuły i Sławomira Woźniaka, którzy 
przez wiele lat społecznej służby na rzecz 
sportu, przyczynili się do jego populary-
zacji i rozwoju.

Po części oficjalnej dożynek rozpoczę-
ły się występy artystyczne. Jako pierwsi 
zaprezentowali się uczniowie z zespołu 
folklorystycznego ze Szkoły Podstawo-
wej w Dąbiu. Następnie wystąpiły gmin-
ne zespoły śpiewacze: „Zagłębianki”, 
„Strzyżowiczanie”, „Tęcza”, „Brzękowia-
nie”, „Nasz Gródków”, „OD DO” oraz Ka-
pela „Gródków”.

Po występach artystów z gminy Psa-
ry na scenie zagościł zespół Diley, który 
rozgrzał zebranych mieszkańców swoimi 
największymi przebojami i przygotował 
publiczność na gwiazdę wieczoru, czyli 
zespół Playboys. Ich koncert, a zarazem 
całe dożynki, zwieńczył niezwykle efek-
towny pokaz laserowy firmy Visual Sen-
sation. Red.

Święto plonów rozpoczął korowód dożynkowy

Występ dzieci z grupy folklorystycznej ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

Zespół „Brzękowianie” na scenie

Zespół „Górzanie” na gminnych dożynkach

c.d. ze str. 15
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PROMOCJA NOWEJ KSIĄŻKI BOLESŁAWA CIEPIELI

W spotkaniu uczestniczyli zgro-
madzeni goście, wśród których byli: 
sekretarz gminy Psary Mirella Barań-
ska-Sorn, radna Rady Gminy Psary Gra-
żyna Polasiak, prezes Stowarzyszenia 
Klubu Aktywnego Seniora Ewa Kozieł, 
Donata Łukasik i oczywiście Beata Cie-
piela-Czapla, córka Bolesława Ciepieli. 
Przybyli również znajomi i przyjaciele 
autora oraz zainteresowani tematem 
mieszkańcy.

Jedyną osobą, której zabrakło na 
spotkaniu, był sam autor Bolesław Cie-
piela. Zdrowie nie pozwoliło mu na 
uczestnictwo w wieczorze autorskim, 
ale Beata Ciepiela-Czapla godnie za-
stąpiła ojca. Z wielkim zaangażowa-
niem, znajomością przedmiotu i pro-
fesjonalizmem prowadziła spotkanie. 
Wsparciem była Donata Łukasik, która 

mówiła o znaczeniu twórczości Bole-
sława Ciepieli dla pogłębiania wiedzy 
o Zagłębiu.

Tradycyjnie wieczór uświetniła swoim 
występem Bożena Związek. Był również 
czas na rozmowy przy kawie. GBP.

Po wakacyjnej przerwie, 11 września, psarska biblioteka wznowiła działalność kulturalną. Wydarzeniem inau-
gurującym ten okres było spotkanie z Bolesławem Ciepielą. Tym razem w planie była promocja jego 53 książki 
pt. „Rozmowy o Zagłębiu Dąbrowskim” oraz zwrócenie uwagi na kwartalnik „Regionalista”.

Uczestnicy spotkania promującego nową książkę Bolesława Ciepieli

W sierpniu dwa niezapomniane ty-
godnie seniorzy spędzili w Jastrzębiej 
Górze. Pogoda sprzyjała długim spa-
cerom po nadbałtyckiej plaży i licznym 
wycieczkom po wybrzeżu – do Jastar-
ni, na Hel, na Rozewie czy do Władysła-
wowa, skąd wypłynęli na krótki rejs po 
Bałtyku. Uczestnicy turnusu odwiedzili 
też serce Kaszub – Szymbark, gdzie  
w miejscowym skansenie mogli po-
dziwiać unikalne obiekty: najdłuższą 
deskę świata, wpisaną do księgi rekor-
dów Guinessa, największy koncertu-
jący fortepian, dom Sybiraka, bunkier 
z II wojny światowej i jedną z najbar-
dziej charakterystycznych atrakcji 
tego miejsca – „dom do góry nogami”. 
W ośrodku w Jastrzębiej Górze, po 
aktywnym dniu, na wczasowiczów 
czekały kolejne  atrakcje – wieczorki 
taneczne, ognisko, występy zespołu 
kaszubskiego czy wieczór szantowy. 
Dzięki temu dwa tygodnie spędzone 
nad morzem minęły niepostrzeżenie. 

Po powrocie do swoich domów senio-
rzy też nie odpoczywali. Kontynuowali 
tradycyjne już piątkowe spotkania pod 
chmurką na terenie sołeckiego terenu 

sportowo - rekreacyjnego, będące okazją 
nie tylko do wspólnego biesiadowania, 
ale też do korzystania z siłowni zewnętrz-
nej. 

23 września, wraz z nastaniem ka-
lendarzowej jesieni, 50. osobowa grupa 
seniorów z klubu Brzękowice - Goląsza 
uroczyście pożegnała lato. Deszczowa 
tego dnia pogoda uniemożliwiła zorga-
nizowanie spotkania w plenerze, dlatego 
zaplanowaną biesiadę piwną, połączoną 

z pieczeniem ziemniaków, przeniesiono 
do miejscowej remizy. Uczestnicy spo-
tkania świetnie bawili się przy akompa-
niamencie akordeonu, gitary i muzyce 
biesiadnej. Z gośćmi spotkania, wójtem 
Tomaszem Sadłoniem i dyrektorem GOK 
Anną Nagły, seniorzy mogli powspomi-
nać atrakcyjnie spędzony letni czas, snu-
jąc zarazem plany na nadchodzący sezon 
jesienno - zimowy. TKG.

AKTYWNE LATO SENIORÓW 
Aktywne spędzanie czasu to dewiza seniorów z klubu Brzękowice - Goląsza, a lato stwarza ku temu wiele moż-

liwości. 10 czerwca seniorzy zainaugurowali sezon piknikowy, tydzień później bawili się na lokalnym festynie let-
nim w towarzystwie rumuńskiej grupy folklorystycznej Parangul, a w kolejny czerwcowy weekend wyruszyli na 
Opolszczyznę. Odwiedzili najbardziej chyba bajkowy obiekt w Polsce - pałac w Mosznej oraz  stolicę regionu - Opo-
le. W lipcu udali się na Jasną Górę, w drodze powrotnej zatrzymując się w Zalesicach na małej uczcie rybnej.

Klub Seniora Brzękowice - Goląsza na jednej z wakacyjnych wycieczek

KULTURA
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Tradycyjnie o tej porze roku od-
był się Turniej Piłki Nożnej Oldbo-
jów z gminy Psary. 10 września na 
stadionie Klubu Sportowego Bły-
skawicy Preczów do walki stanęły 
cztery drużyny.

W turnieju zmierzyły się: KS Orzeł 
Dąbie, KP Sarnów, Jedność Strzyżowi-
ce i LKS Iskra Psary. Rozgrywki odby-
wały się w systemie każdy z każdym, 
a mecze trwały 2 razy po 15 minut. 
Pierwszy mecz, rozegrany między KS 
Orzeł Dąbie i KP Sarnów, zakończył 
się wynikiem 2:7. W kolejnej rozgryw-
ce Jedność Strzyżowice pokonała 
Iskrę Psary, zwyciężając 4:0. Trzeci 

mecz między Orłem Dąbie i Jednością 
Strzyżowice zakończył się remisem 
3:3. Następnie Sarnów pokonał Iskrę 
Psary 10:0. W ostatnim meczu Jed-
ność Strzyżowice została pokonana 

przez Sarnów 3:0.
Zwycięski puchar trafił do doskona-

le grającego KP Sarnów, drugie miej-
sce zajął Orzeł Dąbie, a trzecie Jed-
ność Strzyżowice. Red.

Piłkarze uczestniczący w Turnieju Oldbojów

TURNIEJ OLDBOJÓW ZA NAMI!

MAJA SŁOWIKOWSKA ZE SREBRNYM MEDALEM W JEŹDZIE BEZ OGŁOWIA
Maja Słowikowska, mieszkanka 

Malinowic, zdobyła srebrny medal 
na Mistrzostwach Świata Jazdy Bez 
Ogłowia, które odbyły się we Wro-
cławiu. 

Na mistrzostwach rywalizowało ze 
sobą 92 zawodników w 5 różnych kon-
kurencjach. Ich ideą jest wyszkolenie 
konia i zbudowanie z nim porozumie-
nia na tym poziomie, by zbędne było 
używanie tradycyjnych ogłowi i wędzi-
deł w pysku konia, a sygnały wysyłać 
wyłącznie za pomocą własnego ciała 

i delikatnej linki na szyi konia. 
Maja na zawodach we Wrocławiu 

rywalizowała w próbie Capirllego. Jest 
to konkurencja techniczna łącząca 
w sobie skoki przez przeszkody oraz 
elementy ujeżdżeniowe. Komisja sę-
dziowska ocenia w niej porozumienie 
zawodnika z koniem, technikę jazdy 
oraz poprawność przejazdu.

Po przebiegu podstawowym prze-
jazd Mai i jej konia został oceniony naj-
wyżej. Medal złoty przegrała dopiero 
w dogrywce. Red.

Maja Słowikowska na zawodach.
Foto: Marta Nowakowska

www.wsb.edu.pl/ud (zakładka Psary)
Jak zapisać dziecko?
Szczegółowych informacji o Uniwersytecie Dziecięcym w Psarach udzielają pracownicy 
Biura Kształcenia Ustawicznego WSB (tel. 32 295 93 15). Informacje o zajęciach oraz formu-
larze rejestracyjne można także znaleźć na stronie internetowej projektu: www.wsb.edu.
pl/ud (zakładka Psary). Koszt udziału w wykładach to 100 złotych za cały rok nauki. Zajęcia 
odbywają się w sali bankietowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

SPORT
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PODRÓŻ TOMKA I PAULINY OLSZEWSKICH DO KRAJU BASKÓW

Głos Gminy Psary: Jaki jest cel raj-
du?

Tomek Olszewski: Cała akcja jest 
organizowana z myślą o dzieciach 
z domu dziecka. Jej celem jest uzbiera-
nie jak największej kwoty, która zostaje 
przekazana dla dzieci ze śląskich i opol-
skich domów dziecka, aby polepszyć 
im standard życia, spełnić marzenia 
i zaoferować pomoc. Uczestnicy pozy-
skują darczyńców, oferując im sprzedaż 
powierzchni reklamowej na samocho-
dach za minimum 1500 zł, a następnie 
100% pozyskanej kwoty przekazują na 
cel charytatywny.

GGP: Skąd pomysł na wyjazd? Był 
to Wasz pierwszy udział w Złombo-
lu czy uczestniczyliście także w po-
przednich edycjach?

TO: Dokładnie 4 lata temu, kiedy 
była edycja do Nordkapp, dowiedzie-
liśmy się o istnieniu Złombola. Nasi 
najbliżsi startowali wtedy w swoim 
pierwszym rajdzie, a my pojechaliśmy 
z nimi na start i przepadliśmy. Zako-
chaliśmy się w tej akcji od pierwszego 
wejrzenia! Od razu zaczęły się poszu-
kiwania auta i planowania podróży 
w następnym roku. Samochód kupi-
liśmy w dość szybkim czasie, ale nie-
stety z różnych powodów nie udało 
nam się zrealizować marzenia o wzię-
ciu udziału w rajdzie. Od 4 lat jeździ-
liśmy na start, wspieraliśmy też akcję 
jako darczyńcy. W tym roku posta-
nowiliśmy sobie, że na 100% zrobimy 
wszystko, żeby wreszcie pojechać. Na 
szczęście się udało. Mało tego była to 
nie tylko nasza podróż życia, ale rów-
nież podróż poślubna :)

GGP: Jak wyglądały przygotowa-
nia do wyjazdu? Długo trwały?

TO: Można powiedzieć, że przygo-
towania trwały od 3 lat, natomiast in-
tensywne zaczęły się w sierpniu tego 
roku. Nasze auto jeszcze w sierpniu 
było „skorupą” bez wnętrza, przygoto-
waną do generalnego remontu i malo-
wania. W niespełna 2 tygodnie przed 
startem zaczął się remont i przygoto-
wanie auta do wyjazdu. Była to prawie 
rzecz niewykonalna, ale dzięki MOTO-
-SERVICE w Preczowie i Panu Damia-
nowi Sielańczykowi rzeczy niemożliwe 
stają się możliwe. Mechanicy stanęli 
na rzęsach, żebyśmy mogli pojechać 

i wrócić bezpiecznie naszym autem. 
Samochód odebraliśmy 2 września o 
7 rano po całonocnym sprawdzaniu, a 
2 godziny później ruszaliśmy na rajd :)

GGP: Uczestnicy podróżują sa-
mochodami, które pamiętają cza-
sy PRL-u, czym podróżował Wasz 
team? Auto sprawiało po drodze ja-
kieś problemy?

TO: Postawiliśmy na Fiata 125p. Nasz 
„kanciak” sprawdzał się doskonale. Po 
paru perypetiach bezpiecznie dowiózł 
nas do domu. Co prawda mieliśmy pro-
blemy ze światłami, przepalił nam się 
tłumik, a nawet zaliczyliśmy lawetę we 
Francji, ale wszystko skończyło się do-
brze. Najgorszy był moment, kiedy za-
piekły się hamulce i pomimo pomocy 
pozostałych złombolców musieliśmy 
wezwać lawetę. Sądziliśmy, że nasz rajd 
skończy się we Francji. Mieliśmy jednak 
bardzo dużo szczęścia do ludzi, którzy 
pomogli nam naprawić auto.

GGP: Mówisz, że mieliście szczę-
ście do ludzi. Pokonaliście tysiące 
kilometrów, przejechaliście kilka 
krajów, jak na akcję reagowały spo-
tykane po drodze osoby?

TO: W każdym kraju ludzie reago-
wali tak samo – pozdrawiali, życzyli 
powodzenia, cieszyli się i robili zdjęcia 
przy naszych autach. Bardzo nam kibi-
cowali. Wszystkim bardzo podobało się 
zarówno to, co robimy, jak i nasze po-

jazdy. Mieliśmy nawet dwie propozycje 
kupna naszego auta.

GGP: Co roku Złombol wyrusza 
w inną podróż, celami przejazdu 
były już między innymi Monte Car-
lo, Istambuł czy Loch Ness. W tym 
roku udaliście się do Kraju Basków 
w Hiszpanii. Jak przebiegała trasa? 
Ile kilometrów pokonaliście?

TO: Łącznie pokonaliśmy ok. 6300 
km. Do wyboru były dwie trasy – pół-
nocna przez Paryż i południowa przez 
Strasburg, które później łączyły się 
w Bordeaux. My wybraliśmy trasę po-
łudniową. Nasz pierwszy etap polegał 
na pokonaniu odcinka 1100 km z Ka-
towic do Riquewihr - malowniczego 
miasteczka w Alzacji, następnie poje-
chaliśmy do Clermont-Ferrand. Trze-
ciego dnia dojechaliśmy nad Atlantyk 
w okolice Bordeaux, a czwartego udało 
nam się dojechać do Kraju Basków, do 
miejscowości Noja. Następnego zaczął 
się powrót do Polski.

GGP: Za rok też zamierzacie brać 
udział w akcji?

TO: Złombol uzależnia, więc jeśli 
będzie taka możliwość, to inaczej nie 
wyobrażamy sobie wakacji :) Poleca-
my i zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w akcji – naprawdę warto! :)

GGP: Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy powodzenia w przyszłym 
roku!

Złombol to wyjątkowa akcja charytatywna, która od 11 lat skupia fanów motoryzacji i dalekich podróży. 
W tym roku swoich sił w rajdzie spróbował Tomek Olszewski z Preczowa, który razem z żoną, pokonał tysiące 
kilometrów, by dotrzeć do Kraju Basków w Hiszpanii.

WYWIAD

Tomek i Paulina ze swoim Fiatem 125p



Wуjt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
ma zaszczyt zaprosić na następujące

gminne imprezy kulturalne i uroczystości

08.10. g. 17:30 – Koncert muzyki rozrywkowej pt. „Grająca Szafa”, Gminny Ośrodek Kultury Gródków
09.10. g. 18:00 – Psarski Kinomaniak – film pt. „Był sobie pies”, remiza OSP Psary
13.10. g. 17:00 – „Obrzędy, zwyczaje i obyczaje”,  przegląd zespołów, remiza OSP Goląsza Górna
16.10. g. 17: 00 – Festiwal Nordalia – spotkanie z Natalią Kołaczek „I cóż, że o Szwecji”,
remiza OSP Psary 
20.10. g. 17:00 – Teatrzyk dla dzieci „Królewna Fasolka”, remiza OSP Preczów
23.10. g. 17:00 – Festiwal Nordalia – spotkanie z prof. D.Rottem –„Islandia w oczach Polaków”,
remiza OSP Psary
26.10. g. 17:00 – Festiwal Nordalia – spotkanie z J. Kurkiem - „Ciemność nie jest ciemnością”,
budynek byłej szkoły w Malinowicach
27.10. g. 17:00 – Festiwal Nordalia – spotkanie z B. Sochańską „Na czym polega duńska hygge”, 
remiza OSP Psary

Dodatkowe atrakcje:

więcej informacji:

www.gok.psary.pl        www.psary.pl
www.gbp.psary.pl    www.ops.psary.pl

październik

 listopad

 grudzień 

03.11. g. 17:00 – koncert „Muzyka serca i rozumu”, Józef Broda, Janusz Kohut, remiza OSP Psary

5.11. g. 17:00 – Koncert muzyczny „Jesień idzie przez park” w wykonaniu sekcji muzycznych 

działających przy OK Sarnów, Ośrodek Kultury Sarnów

06.11. g. 18:00 – Psarski Kinomaniak – film pt. „Obrońcy skarbów”, remiza OSP Psary

08.11. g. 17:00 – spotkanie autorskie z Bolesławem Ciepielą, remiza OSP Psary

11.11. - Obchody Święta Niepodległości, remiza OSP Psary

17.11. g. 16:00 – III Festiwal Piosenki Dziecięcej „Piosenki z fonoteki”, Gminny Ośrodek Kultury 

Gródków

19.11. g. 17:00 – Koncert operetkowy „Z arią i piosenką przez świat”, Gminny Ośrodek Kultury 

Gródków

20.11, g. 18:00 – Psarski Kinomaniak – film pt. „Najdłuższa podróż”, remiza OSP Psary

24.11. g. 17:00 – Teatrzyk dla dzieci „Zuzanka i utopce”, Ośrodek Kultury Sarnów

24.11. g. 17:00 – spotkanie autorskie z Emilią Nowak, remiza OSP Psary

03.12. g. 17:00 - Gminne Mikołajki „Halo, halo Mikołaj”, Ośrodek Kultury Dąbie

04.12. g.18:00 – Psarski Kinomaniak – film pt. „Most szpiegów”, remiza OSP Psary

18.12. g.18:00 – Psarski  Kinomaniak – film pt. „Chata”, remiza OSP Psary

Godziny oraz program poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary


