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Jeszcze w 2009 r. Psary niemal za-
mykały ranking „Wspólnoty” zajmując 
1556 miejsce w gronie 1600 gmin wiej-
skich. Kolejne lata były jednak począt-
kiem dynamicznej poprawy zamoż-
ności naszej gminy, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w zestawieniu. 

Największy awans, bo o ponad 600 
miejsc, miał miejsce w 2015 r. W dużej 
mierze przyczynił się do niego jedno-
razowy wpływ 3 mln zł z tzw. renty 
planistycznej, którą gmina otrzymała 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
po sprzedaży działki w Gródkowie fir-
mie Lidl. Bez tego zastrzyku pieniędzy 

Psary znalazłyby się w okolicach 475 
miejsca. Rok później zajęły 436 lokatę, 
a w tegorocznym zestawieniu awan-
sowały o ponad 170 pozycji i zajęły 
264 miejsce.

Poziom zamożności samorządów 
„Wspólnota” niezmiennie określa 
na podstawie dochodów własnych 
 i otrzymywanych subwencji. Nie wli-
cza w to pozyskanych dotacji, gdyż jak 
tłumaczą jego autorzy mają one tylko 
chwilowo wpływ na wielkość docho-
dów. 

Warto wspomnieć, że w ostatnim 
czasie ukazały się także dane publi-

kowane przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Katowicach, które pre-
zentują najważniejsze dane finanse 
za rok 2017 dla wszystkich 167 gmin  
w województwie śląskim. Miło nam 
poinformować, że po raz kolejny 
gmina Psary znalazła się w elitarnym 
gronie śląskich samorządów, które w 
ubiegłym roku na inwestycje wydały 
w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca powyżej 1000 zł. Wykonane w 2017 
r. wydatki majątkowe w wysokości 16,4 
mln zł w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wynoszą 1369 zł co daje gminie 
8 pozycję w województwie. Red.

KOLEJNY AWANS PSAR W RANKINGU ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW

Druga połowa roku to czas, w którym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” publikuje ranking zamoż-
ności samorządów za rok poprzedni. Gmina Psary po raz kolejny awansowała, zajmując tym razem 264 miejsce  
w zestawieniu.

s. 7 INWESTYCJE
NOWY WÓZ STRAŻACKI TADZIO, NOWY SPRZĘT RATOWNIC-
TWA MEDYCZNEGO I SZKOLENIE MŁODZIEŻY

GAZETA SAMORZĄDOWA                                                                                  
LIPIEC/SIERPIEŃ 2018 NR 06/151          ISSN 1732-985X                                              egzemplarz  bezpłatny 



2

W Górze Siewierskiej powstało no-
woczesne miejsce, w którym będą 
m.in. organizowane spotkania inte-
grujące mieszkańców. W budynku 
znajduje się sala widowiskowa ze sce-
ną i oświetloną antresolą, której ścia-
nę zdobi fototapeta przedstawiająca 
panoramę gminy. Ponadto przebudo-
wano kuchnię z zapleczem socjalnym, 
magazynem oraz pomieszczeniem 
przygotowalni i zmywalni. Rozbudo-
wano również zaplecze sanitarne i po-
mieszczenie klubowe dla młodzieży, 
które jest połączone z salą kompute-
rową.

W remizie wymieniono wszystkie 
instalacje, drzwi i okna oraz zamon-
towano klimatyzację. Do ogrzewania 
użyto kotła gazowego i odnawial-
nych źródeł energii w postaci pompy 
ciepła. Budynek zmienił się również 
na zewnątrz. Przeprowadzona ter-
momodernizacja zabezpieczy przede 

wszystkim remizę przed utratą ciepła 
i zmniejszy zużycie energii potrzebnej 
do jej ogrzania czy wychłodzenia.

Wykonawcą inwestycji było BIURO 
SERWIS Izabela Jędrzejewska z Kato-

wic, a jej koszt wyniósł 2 249 332,08 
zł, z czego 1 mln zł stanowi dofinanso-
wanie z Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności, a 479 580,37 zł dotacja  
w ramach RPO WSL 2014-2020. Red.

Zakończył się gruntowny remont i termomodernizacja remizy OSP w Górze Siewierskiej. Ta warta prawie  
2,25 mln zł inwestycja została wsparta dotacjami sięgającymi 1,5 mln zł.

Salę bankietową zdobi fototapeta przedstawiająca panoramę gminy

INWESTYCJE

ODNOWIONA REMIZA W GÓRZE SIEWIERSKIEJ

Budynek został ocieplony i ma nową elewację
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Pracownicy wykonawcy - firmy 
IDUA Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór ro-
zebrali starą warstwę asfaltową, wy-
równali i uzupełnili podbudowę kru-
szywem, wykonali wpusty uliczne 
 i ułożyli nową nawierzchnię z kostki 
brukowej. Jednocześnie powstała też 
w tym miejscu kanalizacja sanitarna 
ciśnieniowa.

Wykonawcą przedsięwzięcia była 
firma RBDOM Sp. z o.o. z Czeladzi,  
a koszt wyniósł 194 647,50 zł. Red.

Mieszkańcy ul. Zielonej w Pre-
czowie mogą już w pełni korzystać 
z nowo wyremontowanej ulicy. Po 
starej, zniszczonej nawierzchni nie 
ma już śladu. Zastąpiła ją nowa, wy-
konana z kostki brukowej.

W ramach dotychczasowych ro-
bót ściany piwniczne szkoły zostały 
ocieplone. Wymieniono też  wszystkie 
grzejniki w placówce. W tej chwili trwa-
ją prace ociepleniowe na zewnątrz bu-
dynku. Wymienione zostały wszystkie 
okna, a oświetlenie w salach lekcyj-
nych zastąpiły energooszczędne opra-
wy LED. Przy okazji powstaje też maga-
zynek na sprzęt sportowy, który został 
dobudowany do sali gimnastycznej. 

Koszt kompleksowej moderniza-
cji energetycznej szkoły wyniesie  
1 187 000 zł, z czego aż 918 856,46 
zł stanowi pozyskana unijna dotacja. 
Wykonawcą przedsięwzięcia jest kon-
sorcjum firm NORM-HAUS Sp. z o.o. 
oraz NORM-HAUS Usługi Inwestycyj-
ne Janusz Jelonek z Olesna. Zgodnie  
z umową prace potrwają do końca 
października. 

Warto wspomnieć, że zakończono 

już wzmacnianie konstrukcji dachu 
nad salą gimnastyczną, dzięki czemu 
możliwy będzie montaż ogniw foto-
woltaicznych. Odnawialne źródła ener-
gii do produkcji energii elektrycznej na 
dachu placówki to kolejna planowana 
na ten rok inwestycja, która również 
została objęta unijną dotacją sięgającą 
85% z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Red.

Okres wakacji to doskonały czas na inwestycje w obiektach szkolnych. Między innymi trwa termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. Zakres prac jest bardzo szeroki, a koszt tego przedsięwzięcia to 1,2 mln zł,  
z czego ponad 900 tys. zł stanowi unijna dotacja. Po jego ukończeniu uczniom w szkole nie tylko będzie cieplej, ale 
także niższe będą opłaty za ogrzewanie, a zaoszczędzone pieniądze będzie można wydać na inny cel oświatowy.

INWESTYCJE

SZKOŁA W STRZYŻOWICACH - TANIEJ I CIEPLEJ

ZIELONA I NOWOCZESNA

Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej

Trwają prace ociepleniowe na zewnątrz szkoły
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W związku ze wzmożonym ru-
chem samochodów ciężarowych  
w Sarnowie i Preczowie, który po-
woduje uciążliwości dla mieszkań-
ców, w Urzędzie Gminy w Psarach, 
z inicjatywy wójta gminy Psary To-
masza Sadłonia, radnych i sołtysów 
Sarnowa i Preczowa odbyły się spo-
tkania dotyczące ograniczenia ru-
chu dla samochodów ciężarowych 
na drogach powiatowych w tych 
sołectwach.

INWESTYCJE

Pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze Ośrodka Kultury w Dąbiu zyskały nowy wygląd. Dobiegły już 
końca wszystkie prowadzone w nich prace remontowe.

W świetlicy i pomieszczeniach biurowych pomalowa-
no ściany, wymieniono parapety i drzwi oraz wycyklino-
wano parkiet. W łazienkach pojawiły się nowe płytki na 
ścianach i podłogach oraz nowa armatura. Na korytarzu 
wymieniono parapety, starą posadzkę zastąpiono nowy-
mi płytkami, położono gładzie na ścianach i wykonano 
lamperie z marmuritu. We wszystkich remontowanych 
pomieszczeniach pojawiły się również nowe lampy. Do-
datkowo wyremontowano 3 kominy, znajdujące się nad 
salą świetlicową. 

Wykonawcą tego przedsięwzięcia była firma RBDOM 
Sp. z o.o. z Czeladzi, a jego koszt wyniósł 81 689,91 zł. Red.

Jedno z pomieszczeń zdobią kolorowe paski na ścianie

Remont objął korytarz na pierwszym piętrze

OŚRODEK KULTURY W DĄBIU JUŻ PO REMONCIE

W SARNOWE I PRECZOWIE ZOSTANIE OGRANICZONY RUCH DROGOWY DLA SAMOCHODÓW 
CIEŻAROWYCH

W spotkaniach, oprócz przedsta-
wicieli Urzędu Gminy Psary, radnych 
i sołtysów uczestniczyli przedsta-
wiciele Powiatowego Zarządu Dróg  
w Będzinie i Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji 

Wzmożony ruch samochodów ciężarowych jest uciążliwy dla mieszkańców
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W październiku 2016 r. firma IGI 
Aqua wyłoniona została w drodze 
przetargu. Jej projektanci mieli opra-
cować wstępną koncepcję oczyszczal-
ni ścieków, która będzie się znajdować 
w pobliżu cmentarza parafialnego  
w Psarach. Firma miała też za zadanie 
uzyskać pozwolenie wodno-prawne 
i decyzję środowiskową, opracować 
projekt budowlany wraz z uzyska-
niem wymaganych uzgodnień, wy-
konać branżowe projekty wykonaw-
cze i kosztorysy, a finalnie uzyskać 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na 
budowę dla tej inwestycji.

Niestety, firma nie wywiązała się  
z powierzonych jej zadań. Gmina 
Psary odstąpiła w związku z tym 
od umowy i obciążyła projektanta 
oczyszczalni karami umownymi. Pro-
jektanci z IGI Aqua Sp. z o.o. nie wy-
konali w terminie kompletnego pro-
jektu budowlanego zawierającego 
niezbędne uzgodnienia i opinie, nie 
uzyskali pozwolenia wodno-praw-
nego, ani też ostatecznej decyzji śro-
dowiskowej, które to dokumenty są 
niezbędne do wydania pozwolenia 
na budowę. Wykonawca nie prze-
kazał również wszystkich projektów 
wykonawczych, przedmiarów, kosz-
torysów inwestorskich, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru ro-

bót. Dokumentacja została przygoto-
wana po terminie umownym, a przy 
tym zawierała wiele braków i wad. 

Jednym z podstawowych zarzutów 
wobec projektu był fakt, iż nie spełniał 
on wymogów pod kątem zgodności  
z ustawą Prawo Zamówień Publicz-
nych. Wykonawca posłużył się w doku-
mentacji technologią objętą ochroną 
patentową, do której wyłączne prawo 
do stosowania ma BIOPAX-WBWW  
Sp. z o.o., spółka powiązana z IGI 
Aqua Sp. z o.o. Gmina Psary, jako 
przyszły Inwestor budowy oczysz-
czalni ścieków w Psarach, nie mogła 
dopuścić, aby projekt budowlany 
stanowiący w przyszłości podstawę 
do ogłoszenia przetargu na budowę 
oczyszczalni, został przygotowany  
w sposób ograniczający uczciwą 
konkurencję. Wadliwy opis przed-
miotu zamówienia mógłby w przy-
szłości spowodować poważne kon-
sekwencje dla gminy, w postaci 
korekt finansowych i naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych. Pod-
jęto zatem decyzję o odstąpieniu od 
umowy z winy Wykonawcy.

Niezwłocznie po odstąpieniu od 
umowy z firmą IGI Aqua Sp. z o.o., 
Gmina Psary przystąpiła do przygo-
towania ponownego postępowania 
przetargowego w celu wyłonienie no-

wego Wykonawcy projektu budowla-
nego gminnej oczyszczalni ścieków 
w Psarach. Przetarg został ogłoszony 
w dniu 18.07.2018r., a otwarcie ofert 
zaplanowano na 21.08.2018 r.

Zgodnie z założeniami przetargu, 
dokumentacja projektowa zostanie 
opracowana w ciągu 12 miesięcy od 
podpisania umowy na realizację za-
mówienia. Jej zakres nie uległ zmia-
nie względem pierwotnych założeń. 
Oczyszczalnia ma powstać przy ulicy 
Granicznej w Psarach i docelowo bę-
dzie oczyszczać ścieki z terenów ca-
łej gminy Psary.

Wykonawca będzie zobowiązany 
do zaprojektowania odpowiednich 
urządzeń i obiektów oczyszczal-
ni ścieków w taki sposób i o takich 
parametrach, że będą umożliwiały 
prawidłowe funkcjonowanie całej 
oczyszczalni zgodnie z obowią-
zującym prawem oraz zgodnie ze 
standardami technicznymi obo-
wiązującymi dla tego typu insta-
lacji. Projekt musi bazować na 
najnowszych rozwiązaniach tech-
nicznych jednakże, podobnie jak  
w poprzednim przetargu, wyklu-
czone jest zastosowanie rozwiązań 
opatentowanych lub wskazujących, 
iż mogą być dostarczane tylko przez 
jednego producenta. Red.

INWESTYCJE

Budowa oczyszczalni ścieków to ogromne przedsięwzięcie finansowe i budowlane. Na każdym etapie realizacji 
wymaga od projektantów i wykonawców profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Dlatego też Gmina Psary od-
stąpiła od umowy w zakresie wykonania projektu budowy gminnej oczyszczalni ścieków przez firmę IGI Aqua sp.  
z o.o. z Warszawy, która nie wykonała w terminie dokumentacji budowlanej oczyszczalni.

TRWAJĄ PRACE NAD PROJEKTEM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PSARACH

w Będzinie. Ustalono, że wzmożo-
ny ruch tranzytowy samochodów 
ciężarowych w znacznym stopniu 
wynika ze skracania trasy przejazdu  
i omijania skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną przez kierowców. W związku 
z powyższym konieczna będzie zmia-
na organizacji ruchu na drogach po-
wiatowych w Sarnowie i Preczowie, 

polegająca na ograniczeniu tonażu 
samochodów ciężarowych. Wspo-
mniane zmiany nie będą dotyczyły 
dojazdu do odbiorców na terenie 
tych dwóch sołectw. 

Wzmożony ruch odbywa się na 
drogach powiatowych, dlatego za za-
projektowanie i uzgodnienie zmian 
organizacji ruchu z Generalną Dyrek-

cją Dróg Krajowych i Autostrad odpo-
wiada Powiatowy Zarząd Dróg. Poli-
cja zadeklarowała częstsze kontrole 
w zakresie przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego, zwłaszcza tych, 
dotyczących odpowiedniej ładowno-
ści i zabezpieczenia przewożonych 
materiałów w samochodach ciężaro-
wych. Red.

Pod koniec lipca rozpoczął się ge-
neralny remont w ośrodku zdrowia. 
Wymieniono w nim wszystkie drzwi 
do gabinetów, na klatce schodowej 
zamontowano nową balustradę ze 

stali nierdzewnej oraz przygoto-
wano instalację elektryczną pod 
montaż oświetlenia. Przystąpiono 
również do gipsowania ścian i ukła-
dania płytek ceramicznych w sanita-

riatach. W planach jest jeszcze malo-
wanie ścian. 

Wykonawcą inwestycji jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Psarach, 
a jej koszt wynosi 70 tys. zł. Red.

W ośrodku zdrowia trwają prace remontowe, dzięki którym od września poprawi się komfort pacjentów i per-
sonelu placówki.

GENERALNY REMONT W OŚRODKU ZDROWIA W STRZYŻOWICACH
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W sierpniu zakończono zagospoda-
rowanie przestrzeni przy przedszko-
lu w Sarnowie. Dzięki tej inwestycji 
maluchy od nowego roku szkolnego 
będą korzystać z nowego placu za-
baw z bezpieczną nawierzchnią, któ-
ra pokryta jest sztuczną trawą. Przy 
przedszkolu stanęły również zasila-
na elektrycznie drewniana altana ze 

sceną i zapleczem gospodarczy oraz 
plac wygrodzony drewnianą per-
golą, na którym będą prowadzone 
zajęcia w ramach programu „Szko-
ła letnia”. Warto przypomnieć, że ta 
„zielona klasa” to pomysł studentów 
z Wydziały Architektury Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, z którymi psar-
ski samorząd nawiązał współpracę w 

2011 r. Dodatkowo na placu przed-
szkolnym pojawiły się nowe chodniki  
i oświetlenie. 

W tworzeniu projektu zagospoda-
rowania otoczenia placówki poma-
gała dyrekcja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Sarnowie – Bardzo się 
cieszę, że już wkrótce zmieni się oto-
czenie przedszkola. Jestem pewna, 
że to miejsce spodoba się dzieciom, 
które będą miały do swojej dyspozycji 
naprawdę fajne i nowoczesne urzą-
dzenia do zabawy – mówi Małgorzata 
Barańska, dyrektor ZSP nr 2 w Sarno-

wie. 
Wykonawcą inwestycji była Marta 

Derkacz Garden Designer z Lublina,  
a koszt prac wyniósł 405 121,75 zł. War-
to wspomnieć, że 25 lipca podpisano 
umowę na budowę oświetlenia przy 
chodniku, który przebiega wzdłuż bu-
dynku przedszkola i łączy ul. Szkolną 
z ul. Wiejską w rejonie skrzyżowania z 
DK 86. Wykonawcą tego zadania jest 
Zakład Usług Elektrycznych Roman 
Kwaśniak z Bobrownik, a koszt sięga  
49 981,12 zł. Zgodnie z umową prace 
potrwają do 25 października. Red.

Po powrocie z wakacji dzieci z Przedszkola w Sarnowie czeka wielka niespodzianka. Będą mogły skorzystać  
z nowego placu zabaw, a altana i plac wygrodzony pergolą pozwolą prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu. To  
z pewnością wzbogaci ofertę edukacyjną placówki.

Plac zabaw znajduje się na miękkiej i bezpiecznej nawierzchni

Na placu wygrodzonym pergolą będą się odbywać zajęcia na świeżym powietrzu

ODMIENIONY TEREN WOKÓŁ PRZEDSZKOLA W SARNOWIE

Na placu przedszkolnym pojawiła się 
drewniana altana ze sceną 
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Budowa nowej sieci wodociągowej 
na ul. Skowronków w Preczowie obej-
muje odcinek od ul. Polnej w Sarnowie 
do stacji Trafo, a jego długość wynosi 
608,6 m. Powstająca sieć włączona zo-
stanie do istniejącego wodociągu na  
ul. Polnej. 

Przebudowana zostanie taże sieć 

wodociągowa wraz z przyłączami do  
budynków jednorodzinnych oraz 
montażem studni wodomierzowych  
i wodomierzy do odczytu radiowego 
na odcinku ul. Głównej w Sarnowie, 
od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. 
Podgórnej.

Wykonawcą tej inwestycji jest Za-

kład Remontowo-Budowlany „WIA-
DUK” Wojdyła-Kolanko Spółka Jaw-
na z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,  
a prace potrwają do 30 października. 
Łączny koszt wyniesie 637 582,49 zł. 
Gmina uzyskała 60% dotację na to za-
danie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Red.

23 lipca podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Preczowie i przebudowę sieci 
wodociągowej w ul. Głównej w Sarnowie. To przedsięwzięcie, którego wartość sięga ponad 635 tys. zł zostanie 
wsparte unijnym dofinansowaniem.

Lato, które powoli się już kończy było niezwykle owocne, zwłaszcza dla jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z naszej gminy. Strażacy-ochotnicy mogli liczyć nie tylko na nowy sprzęt niezbędny do walki z pożarami, ale 
również wyposażenie, dzięki któremu będą mogli skuteczniej pomagać poszkodowanym oraz szkolenia dla mło-
dych adeptów tej trudnej sztuki.

Pod koniec czerwca w Obozie Szko-
leniowo-Wypoczynkowym Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych OSP powiatu 
będzińskiego wzięło udział 100 uczest-
ników, w tym 10 reprezentantów na-
szej gminy. Młodzież w wieku 11-16 lat 
brała udział w zajęciach teoretycznych  
i praktycznych z zakresu obsługi sprzętu 
gaśniczego, musztry i pierwszej pomo-

cy. Młodzi strażacy korzystali również 
z aktywnego wypoczynku, zwiedzając 
nadmorskie okolice miejscowości Ste-
gna. Obóz szkoleniowo-wypoczynko-
wy MDP został zorganizowany przez 
Oddział Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Będzinie, 
Ochotniczą Straż Pożarną w Żelisławi-
cach, we współpracy z Gminą Psary.

Aż sześć jednostek OSP z naszej 
gminy otrzymało sprzęt ratownictwa 
medycznego. Na ręce strażaków trafiły 
cztery wysokiej klasy defibrylatory oraz 
dwie torby ratownicze z deskami orto-
pedycznymi i szynami Kramera. Sprzęt 
o łącznej wartości 36 100,02 zł został 
nieodpłatnie przekazany umową daro-
wizny. Wszystko odbyło się w ramach 
wniosku złożonego przez gminę do Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości.

Pod koniec lipca jednostka OSP Go-
ląsza-Brzekowice otrzymała wóz stra-
żacki, który szybko otrzymał bardzo 
wdzięczne imię Tadzio. Jak podkreślają 
strażacy z Goląszy Górnej nowy wóz 
był bardzo potrzebny, gdyż poprzedni 
był już bardzo wysłużony i odszedł na 
zasłużoną emeryturę. Tadzio jest dosko-
nale wyposażony i przystosowany do 
samodzielnych akcji strażackich. Posia-
da zarówno motopomy, jak i profesjo-
nalny sprzęt hydrauliczny. Red.

WÓZ STRAŻACKI TADZIO, NOWY SPRZĘT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I SZKOLENIE MŁODZIEŻY

W PRECZOWIE POWSTANIE WODOCIĄG, W SARNOWIE ZOSTANIE PRZEBUDOWANY

Jednostka OSP Goląsza-Brzękowice otrzymała nowy wóz

Młodzież brała udział w zajęciach praktycznych

Przekazanie na ręce wójta Tomasza Sadło-
nia sprzętu ratownictwa medycznego
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Gmina Psary przeznaczy prawie 1,9 mln zł na prace remontowo-budowlane przy drogach powiatowych.  
W tym roku zaplanowano 11 zadań w tym obszarze. Wspólnie z powiatem będzińskim psarski samorząd sfinan-
suje budowę 6 odcinków chodników, samodzielnie wyremontuje 3 odcinki dróg. Powiat w całości sfinansuje  
2 zadania.

Chodniki wspólnie z powiatem
Na ukończeniu są już prace na  

ul. Dolnej w Dąbiu, gdzie oprócz nowe-
go chodnika wykonano odwodnienie  
pasa drogowego i zjazdy do posesji 
prywatnych. W lipcu ruszyła budowa 
chodnika wraz z odwodnieniem pasa 
drogowego wzdłuż stadionu piłkar-
skiego Klubu Sportowego Gminy Psary  
w Goląszy Bisce. Wykonawcą tych zadań 
jest Zakład Usług Brukarskich P.H. Wła-
dysław Gawron z Brzekowic Górnych.

Kolejne zaawansowane prace prowa-
dzone są przy budowie chodnika na ul. 
Belnej w Strzyżowicach, a wkrótce ruszą 
na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej. 
Te zadania wykona firma DROGREM s.c. 
Łukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz z Bytomia. 

Kolejne chodniki powstaną w Brzęko-
wicach Górnych i przy ul. Grodzieckiej 
w Gródkowie, a ich wykonawcą będzie 
Zakład Usług Brukarskich P.H. Włady-
sław Gawron z Brzękowic Górnych.

Psarski samorząd na realizację tych 
zadań przeznaczył 711 208,19 zł, a po-
wiat będziński 238 000 zł. 

Psary sfinansują remont dróg  
w Psarach, Dąbiu i Górze Siewierskiej 

Rozpoczął się już remont nawierzch-
ni chodnika z budową odwodnienia na 
ul. Szopena w Górze Siewierskiej, w oko-
licy remizy OSP, a lada dzień rozpoczną 
się prace na kolejnych 2 odcinkach 
dróg powiatowych. Nowe nawierzchnie 
pojawią się na ul. Malinowickiej w Psa-
rach od skrzyżowania z ul. Wiejską do 
Ośrodka Zdrowia oraz na ul. Kościelnej 

w Dąbiu. Koszt tych przedsięwzięć wy-
niesie 1 152 949,48 zł i zostanie w ca-

łości sfinansowany przez gminę Psary. 
Wykonawcami są firmy Zakład Usług 
Brukarskich P.H. Władysław Gawron  
z Brzękowic Górnych oraz P.U.H. DOMAX 

Arkadiusz Mika z Borowa. 

Gmina Psary przejęła rolę inwesto-
ra w 9 zadaniach

W kwietniu psarski samorząd podpi-
sał porozumienie z powiatem będziń-
skim w celu realizacji wymienionych 
wyżej zadań remontowo-budowlanych. 
Powiat przekazał zarządzanie odcinka-
mi dróg powiatowych gminie Psary co 
oznacza, że Psary przejęły rolę inwesto-
ra, który jest odpowiedzialny za ogło-
szenie przetargu i realizację przedsię-
wzięcia. 

Dodatkowo prace prowadzone 
będą również w Preczowie i Sarnowie. 
Na granicy tych dwóch sołectw na  
ul. Wiejskiej planowana jest budowa 
odwodnienia i chodnika, a w rejonie 
zatoki autobusowej przy OSP w Pre-
czowie budowa odwodnienia jezdni. 
Koszt tych zadań sfinansuje powiat bę-
dziński. Red. 

Trwają zaawansowane prace przy budowie chodnika na ul. Belnej w Strzyżowicach

Na ul. Dolnej w Dąbiu chodnik jest już prawie gotowy

INWESTYCJE

PSARY INWESTUJĄ W DROGI POWIATOWE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Pełną parą ruszyła inwestycja na ul. Szopena w Górze Siewierskiej
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Rozmowa z Sabiną Milejską oraz Tomaszem Pardelą – pracownikami GEFCO. GEFCO to firma logistyczna po-
siadająca 69-letnie doświadczenie na rynku. Obsługuje 10 sektorów przemysłowych w 407 krajach na świecie.  
W 300 placówkach zatrudnia łącznie 13000 pracowników. Jedna z placówek właśnie przeniosła się do gminy Psary.

GEFCO OTWIERA SWOJĄ PLACÓWKĘ W GMINIE PSARY

Głos Gminy Psary: Dlaczego zde-
cydowali się Państwo na gminę Psary? 
Co zdecydowało o tym, że tu będzie się 
mieścić jeden z oddziałów firmy?

Sabina Milejska: Już od jakiegoś 
czasu szukaliśmy nowego miejsca dla 
naszej siedziby, gdyż w naszej dotych-
czasowej lokalizacji, w Czeladzi, zrobiło 
się nam bardzo ciasno. Zarówno jeżeli 
chodzi o przestrzeń biurową, jak i ma-
gazynową. Postanowiliśmy szukać lo-
kalizacji w niedalekiej odległości przede 
wszystkim dlatego, by zadbać o dobry 
dojazd do pracy naszych pracowników. 
Firma prężnie się rozrasta, a nam zależy 
na tym, aby w jednym miejscu zmieścić 
biznes, który już mamy oraz ten, którym 
będziemy zajmować się w niedalekiej 
przyszłości. Jeszcze kilka lat temu w cze-
ladzkim oddziale pracowało 15 pracow-
ników, dziś jest ich już 70. To pokazuje 
skalę rozwoju. Jesteśmy na dobrej dro-
dze, by „jutro” tych pracowników było 
jeszcze więcej.

Tomasz Pardela: Uzupełniając wy-
powiedź koleżanki, muszę zaznaczyć, 
że odpowiedź na pytanie „Dlaczego Psa-
ry?” nie jest prosta i oczywista. Faktem 
jest, iż musieliśmy zwiększyć zarówno 
naszą powierzchnię magazynową, jak  
i biurową. Pierwotnie planowaliśmy prze-
nieść firmę do Sosnowca. Z powodów 
rynkowych finalnie wycofaliśmy się z tej 
decyzji i rozpoczęliśmy poszukiwania al-
ternatywnej lokalizacji. Mieliśmy pięciu 
potencjalnych partnerów, z którymi mo-
gliśmy współpracować. Psary wygrały  
z kilku kluczowych dla nas powodów. 
Bardzo dobra komunikacja oraz elastycz-
na propozycja dostosowania powierzch-
ni i biur z uwzględnieniem naszych 
potrzeb. Deweloper, z którym negocjo-
waliśmy spełnił 90% oczekiwań. Dodat-

kowym plusem na korzyść gminy Psary 
jest fakt, że nowa siedziba GEFCO będzie 
się mieścić zaledwie 6,8 km od naszej do-
tychczasowej lokalizacji.

GGP: Z racji tego, iż Państwa moż-
liwości rosną, w Psarach będziecie za-
trudniać więcej osób niż w Czeladzi?

SM: Sytuacja rozwija się bardzo dy-
namicznie. Na dzień dzisiejszy rekrutu-
jemy na stanowisko pracownika maga-
zynowego, w związku z dynamicznym 
rozwojem poszukujemy również spe-
dytorów. Zamieściliśmy już nawet spe-
cjalne ogłoszenie w Urzędzie Gminy, 
licząc, że właśnie w Psarach znajdziemy 
nowych pracowników. Zależy nam na 
tym, aby były to osoby, które nie będą 
musiały pokonywać dziesiątek kilome-
trów w drodze do miejsca zatrudnienia. 
Warto być może tutaj dodać, że naszym 
pracownikom oferujemy szeroki pakiet 
benefitów. Obok opieki medycznej  
i ubezpieczenia grupowego, którym 
pracownicy mogą objąć także człon-
ków swoich rodzin, mamy możliwość 
skorzystania z dopłat do wypoczynku, 
niskooprocentowanych pożyczek, czy 
okazjonalnych kart podarunkowych. 
Dodatkowo, wychodząc naprzeciw 
indywidualnym potrzebom naszych 
pracowników, uelastyczniliśmy sys-
tem proponowanych benefitów. I tak 
na przykład: osoby aktywne fizycznie 
mogą skorzystać z dofinansowania do 
zajęć sportowych, zaś te, które preferują 
„spotkania z kulturą”, mogą odpowied-
nio wykorzystać swoją „pulę benefito-
wą” nabywając bilety na różnego rodza-
ju wydarzenia kulturalne. Osoby, które 
nie odnajdują przyjemności w wydarze-
niach kulturalnych ani nie uczęszczają 
na zajęcia sportowe, mogą skorzystać  
z systemów rabatowych lub zakupów  

w konkretnych placówkach. Jako nowo-
czesna firma mocno stawiamy na inno-
wacyjność. Stąd na przykład w naszym 
systemie premiowym obok premii ściśle 
uzależnionej od wyników naszej pracy, 
znalazło się także miejsce na premię 
nagradzającą innowacje, z której bar-
dzo chętnie korzystają nasi pracownicy. 
Dodatkowo, w każdy wtorek wszystkich 
pracowników firma zaprasza do często-
wania się owocami.  

GGP: Czym charakteryzuje się od-
dział w Psarach?

SM: Pod względem powierzchni, 
Psary są jednym z największych oddzia-
łów w Polsce. To dokładnie 2845 m2 ma-
gazynów przeładunkowych z możliwo-
ścią poszerzenia działalności o wysokie 
składowanie oraz 692 m2 powierzchni 
biurowej. W Czeladzi nie mogliśmy już 
niestety zwiększyć naszej powierzchni, 
a jest to nam niezbędne do dalszego 
rozwoju. Nowe, większe pomieszczenia 
dają taką możliwość.

GGP: Większość rozmów dotyczą-
cych zmiany siedziby prowadzonych 
było z deweloperami? Jak zatem wyglą-
dał kontakt z Gminą Psary?

TP: Mieliśmy okazję spotkać się wój-
tem gminy, by porozmawiać o rozwoju 
i ludzkim potencjale, który tkwi w Psa-
rach. Ta rozmowa była bardzo ważna, 
ponieważ chcemy lepiej poznać miej-
sce, na terenie którego będzie mieścił 
się nasz oddział, chcielibyśmy także 
dać się lepiej poznać naszym potencjal-
nym pracownikom. Firma rozwija się  
w bardzo szybkim tempie, więc można 
powiedzieć, że rekrutacja jest perma-
nentna, a dobry, wykwalifikowany pra-
cownik na dzisiejszym rynku to skarb. 
Dlatego tak bardzo zależało nam na 
bezpośrednim kontakcie z gminą.

GGP: Zamierzacie Państwo włączyć 
się w jakikolwiek sposób w życie gminy?

TP: Na razie, będąc jeszcze z dala, nie 
rozpatrywaliśmy takiego aspektu, nato-
miast jesteśmy otwarci na wszelkie ak-
tywności poza biznesowe. Jesteśmy ak-
tywni społecznie. Nasi pracownicy chcą 
działać, integrować się i aktywnie spę-
dzać czas. Mamy nadzieję, że w przyszło-
ści będziemy mogli wspólnie cieszyć się 
z decyzji o przeprowadzce, która właśnie 
stała się faktem.

Firma GEFCO przeniosła jedną ze swoich placówek do gminy Psary
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Nowy wygląd stadionu w Sarnowie, gdzie powstały m.in. zadaszone trybuny, nowy budynek szatni, 
system automatycznego nawadniania murawy, oświetlenie sportowe i monitoring 

za 1 675 000 zł, przy dotacji Ministra Sportu i Turystyki sięgającej 475 300 zł.

Generalny remont i termomodernizacja budynku remizy 
OSP w Górze Siewierskiej wyniosła 2 249 332,08 zł, z czego 

1 479 580,37 zł stanowią pozyskane dotacje.

Sala bankietowa w remizie OSP w Preczowie przeszła me-
tamorfozę. Remont, którego koszt wyniósł 347 891,68 zł, 

objął również kuchnię i magazyn podręczny.

66 lamp hybrydowych oświetla osiedle Czerwony Kamień 
w Górze Siewierskiej. Inwestycja wyniosła 547 975,95 zł  
i została wsparta dotacjami sięgającymi 465 779,56 zł.

Nowe lampy LED oświetlają odcinki gminnych dróg  
w Psarach, Malinowicach, Dąbiu Chrobakowym, Sarnowie 

i Strzyżowicach. Ich łączny koszt to 162 068,42 zł.

FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD INWESTYCJI 2018

W Ośrodku Kultury w Dąbiu wyremontowano piętro  
budynku, w tym korytarz, łazienki, pomieszczenia świetlicy  

i pokoje biurowe. Koszt inwestycji to 81 689,91 zł.

W lipcu strażacy z OSP Goląsza-Brzękowice 
otrzymali nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, 

który kosztował 247 045,50 zł.
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Od tego roku maluchy z Gródkowa mają nowe przedszkole, którego koszt budowy wyniósł 1 392 243,25 zł, z czego aż 
864 318,74 zł stanowi pozyskana dotacja. Gmina Psary zdobyła również dofinansowanie wynoszące 433 726,49 zł, które 

m.in. pozwoliło na bogate doposażenie sal tematycznych.

Od września przedszkolaki z Sarnowa będą korzystać z nowego placu zabaw, 
a scena z altaną i plac wygrodzony pergolą pozwolą prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu. 

Inwestycja jest warta 405 121,75 zł.

W zrewitalizowanym Parku Żurawiniec w Psarach powstała 
ścieżka zdrowia, pojawiły się ławki i utwardzono ok. 1,5 km 
alejek kruszywem. Przedsięwzięcie wyniosło 106 100,85 zł.

Nowe nasadzenia zieleni zdobią okolice przystanku 
autobusowego przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej 
i pętlę do zawracania przy ul. Szkolnej w Malinowicach. 

Firma DL Project Managment wybudowała na końcu  
ul. Szkolnej w Sarnowie pętlę ułatwiającą zawracanie.

Na remontowanym odcinku ul. Zielonej w Preczowie 
powstała nowa nawierzchnia i kanalizacja sanitarna 

ciśnieniowa. Koszt inwestycji to 194 647 zł.

FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD INWESTYCJI 2018
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Trwa budowa Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, które od listopada będzie służyć mieszkańcom gminy. 
Wartość inwestycji to 6 011 399,95 zł, z czego 1 951 625,1 zł stanowią pozyskane dofinansowania.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach 
to wydatek sięgający 1 187 000 zł, który jest wsparty 

dotacją wynoszącą 918 856,46 zł. 

W Dąbiu Chrobakowym powstaje m.in. plac zabaw, siłow-
nia zewnętrzna i strefa street workout za 414 269,06 zł.

Wymiana asfaltu i budowa zatoki z miejscami parkingowy-
mi dla ciężarówek na ul. Jasnej w Sarnowie. Przedsięwzięcie 

finansuje Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski.

FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD INWESTYCJI 2018

Trwają prace przy zagospodarowaniu otoczenia byłej szkoły w Malinowicach. Pojawią się tam m.in. 2 altany, krąg ogniskowy, 
murowany grill, chodniki, parkingi i oświetlenie. Koszt inwestycji wynosi 714 407,60 zł, z czego ok. 367 755 zł stanowi unijna dotacja.

Urząd Gminy Psary wspólnie z powiatem będzińskim roz-
począł prace remontowo-budowlane przy drogach powia-

towych w gminie Psary o łącznej wartości ok. 1,9 mln zł.
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W maju ruszyła jedna z najważniejszych i największych inwestycji w gminie – budowa żłobka i przedszkola w Psarach. 
Koszt przedsięwzięcia to 6 696 158,04 zł.

W tym roku planowany jest montaż ogniw fotowoltaicz-
nych na przedszkolu i szkole w Strzyżowicach oraz Gmin-

nym Ośrodku Kultury i szkole w Gródkowie.

Budowa centrów logistycznych w gminie przynosi 
ogromne korzyści – podatek i nowe miejsca pracy.

W gminie Psary systematycznie jest wymieniana i budowana nowa sieć wodociągowa. Obecnie prace budowlane prowadzone 
są m.in. w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej oraz na ul. Krótkiej.

Jesienią tego roku zostaną otwarte nowoczesne pracownie biologiczne w szkołach podstawowych w Dąbiu i Sarnowie. 
Zielone pracownie są współfinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach, a ich łączny koszt wynosi 71 270 zł.
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Celem projektu jest aktywizacja w obszarze społecznym, 
podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie zdolności do za-
trudnienia.

W ramach projektu oferujemy: 
1. Dofinansowanie do zatrudnienia; do 2176 zł brutto + 
zwrot kosztów dojazdu do 150 zł. 
2. Płatny staż; 997 zł netto + zwrot kosztów dojazdu do  
150 zł. 
3. Kursy zawodowe + stypendium do 532 zł + zwrot kosz-
tów dojazdu. 
4. Catering. 
5. Pakiet ubezpieczeniowy.

Grupą docelową projektu są osoby, które ukończyły  
30 rok życia, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilne-
go, a więc nie muszą być tam zameldowane) na  terenie 
gmin Bobrowniki, Siewierz, Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, 
Świerklaniec, Psary będące bierne zawodowo tj. pozosta-
jące bez stałego zatrudnienia i nie będące zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, wliczając w to emerytów, 
rencistów, studentów studiów niestacjonarnych, osoby nie-
pełnosprawne.

W ramach projektu, ww. osoby zostaną skierowane na 
cykl indywidualnych i grupowych zajęć prowadzonych 
przez doradców zawodowych, pośredników pracy i psy-
chologów, w trakcie których na podstawie zebranych 
informacji, dla każdego z uczestników zostanie przygo-
towany indywidualny plan działania, pozwalający na na-
kierowanie uczestnika do dalszych etapów rekrutacji.  
Uczestnicy, w zależności od potrzeb, zostają kierowani na 
kursy zawodowe, staże, zatrudnienie subsydiowane.

Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu (z wy-
łączeniem prawa jazdy) będą kończyć się egzaminem ze-
wnętrznym oraz wydaniem certyfikatu / świadectwa po-
twierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. 

Rekrutacja trwa do dn. 30 listopada 2018 r. Ilość miejsc 
ograniczona (50 osób). 

•  MASZ PONAD 30 LAT 
•  NIE PRACUJESZ 

•  MIESZKASZ W JEDNEJ Z GMIN: 
BOBROWNIKI 

SIEWIERZ 
PSARY 

MIERZĘCICE 
OŻAROWICE 

ŚWIERKLANIEC 
WOŹNIKI 

ŚLĄSKIE 
CENTRUM 

PERSPEKTYW

M A M Y  D L A  C I E B I E  P R A C Ę !   

 ul. Katowicka 115/119, 41-500 Chorzów Przyjdź!
577 888 627  882 503 506

perspektywy@grupaprofesja.comNapisz!
Zadzwoń!

Oferujemy DARMOWE doradztwo 
zawodowe, kursy, szkolenia, zwrot 
kosztów dojazdu, dofinansowanie 
do zatrudnienia i wiele innych. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pro-
jekcie „Śląskie Centrum Perspektyw”, realizowanym 
przez PROFESJA CAZ SP. Z O.O., w ramach RPO Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Święto Policji to szczególna oka-
zja do podziękowania policjantom  
i pracownikom Komendy Powiatowej 
Policji za ich codzienną, trudną, a za-
razem odpowiedzialną służbę i pracę. 
Uroczystość stała się tradycyjnie oka-
zją do wręczenia aktów mianowania 
policjantom na wyższe stopnie oraz 
nagrodzenia zasłużonych funkcjona-
riuszy.

Listy gratulacyjne z rąk wójta gmi-
ny Psary odebrali dzielnicowi gminy 
Psary - asp. szt. Arkadiusz Ćwięk oraz 
sierż. szt. Nikodem Michalski. Wójt  
w imieniu wszystkich mieszkańców 
gminy podziękował funkcjonariuszom 
za zaangażowanie i troskę o bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz życzył 
dalszej owocnej pracy. Red. 

12 lipca w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uro-
czystej gali wójt Tomasz Sadłoń otrzymał medal XXV-lecia NSZZP.

Dzielnicowi gminy Psary odebrali z rąk wójta listy gratulacyjne

ŚWIĘTO POLICJI W BĘDZINIE
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Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy 

dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
2) osobom uczącym się.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczą-

cą się 20 roku życia oraz ukończenia  przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się 
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie 
wcześniej niż od roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku  
do dnia 30 listopada 2018 roku  od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach  od 7.30  do 17.00, a w przypadku 
wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1lipca 2018 roku  do dnia 30 listopada 2018 roku 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE „DOBRY START 300 DLA UCZNIA” NALEŻY SKŁA-
DAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH UL. SZKOLNA 100, 
42 – 512 PSARY

Podczas festynu nie zabrakło atrak-
cji muzycznych, którymi był występ 
zespołu „Nasz Gródków”, działające-
go przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Gródkowie oraz koncert zespołu 
Menelaos. Muzycy przedstawili na 
scenie swoje utwory oraz największe 
hity muzyki disco polo. Po ich wystę-
pie rozpoczęła się zabawa taneczna 
przy dźwiękach zespołu Art Music.

W tym roku w festyn aktywnie włą-
czyli się druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dąbiu, którzy zorganizo-
wali pokaz sprzętu ratowniczo – ga-
śniczego jakim dysponuje jednostka. 
Każda osoba odwiedzająca festyn mo-
gła także obejrzeć jak wyglądają wy-
remontowane strażackie garaże oraz 
remiza. Dla dzieci przygotowana była 
nie lada atrakcja – strzelanie wodą  

z węża gaśniczego do celu. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim druhom stra-

żakom za uatrakcyjnienie festynu za-
angażowanie i poświęcony czas. GOK

18 sierpnia w Dąbiu na placu obok budynku Ośrodka Kultury odbył się coroczny festyn sołecki zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.

Na festynie nie zabrakło zabawy tanecznej

FESTYN SOŁECKI W DĄBIU
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Realizowany projekt pozwoli przede 
wszystkim poszerzyć kompetencje  
i umiejętności językowe, podnieść kwa-
lifikacje kadry szkolnej, podwyższyć 
poziom jakości nauczania i uczenia się 
oraz rozwinąć społeczne, kulturowe i or-
ganizacyjne kompetencje. Rozszerzone 
zostaną również kompetencje w zakre-

sie ICT, czyli wykorzystanie narzędzi in-
formatycznych. Projekt nada placówce 
wymiar europejski poprzez stosowanie 
innowacyjnych metod nauczania i za-
rządzania oraz współpracę międzyna-
rodową. Kadra szkoły zostanie wyposa-
żona w lepsze kompetencje językowe, 
które umożliwią w przyszłości udział na-
uczycieli w zagranicznych szkoleniach 
zawodowych. 

Projekt pozwoli również uatrakcyj-

nić ofertę edukacyjną szkoły. Z gier  
w języku angielskim na zajęciach świe-
tlicowych i lekcjach języka angielskiego 
korzystają przedszkolaki i uczniowie 
szkoły. Prowadzone będą także zajęcia  
z 5 przedmiotów w oparciu o innowację, 
elementy dwujęzycznego nauczania. 

Projekt realizowany jest od 1 czerw-
ca br. do 31 października 2019 r., a jego 
koszt wynosi 26 163 euro. Całość finan-
sowana jest przez Unię Europejską. Red.

Od czerwca Szkoła Podstawowa w Dąbiu realizuje projekt pt. „Szkoła wiejska w Europie”, w ramach programu 
Erasmus+ KA101, mobilność kadry edukacji szkolnej. Wartość finansowanego przez Unię Europejską projektu to 
ponad 26 tys. euro.

Celem projektu jest poprawa jakości 
kształcenia i oferty edukacyjnej w pla-
cówkach oświatowych. „Szkoła sukce-
su” ukierunkowana jest na rozwój zain-
teresowań i kompetencji uczniów klas 
I, IV, V, VI, VII i VIII oraz łagodzenie ich 
trudności w nauce. Projekt pozwoli na 
rozwój indywidualnych zainteresowań, 
uzdolnień i kluczowych kompetencji 
oraz wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez udział w zajęciach po-
zalekcyjnych. 

W ramach projektu odbędą się za-
jęcia specjalistyczne skierowane do 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi, w tym zajęcia: logope-
dyczne, ukierunkowane na korygo-
wanie wad postawy, korekcyjno-kom-

pensacyjne na basenie, terapeutyczne  
i socjoterapeutyczne oraz zajęcia dy-
daktyczno-wyrównawcze z matema-
tyki i języka angielskiego. Uzdolnieni 
uczniowie będą uczestniczyć w roz-
wijających warsztatach z matematyki, 
przyrody, informatyki, języków i mate-
matyczno-przyrodniczych. Swoje kom-
petencje rozszerzą nauczyciele biorąc 
udział w  szkoleniach, zarówno z pracy  
z dzieckiem z trudnościami w ucze-
niu się w edukacji wczesnoszkolnej jak  
i wspomagania rozwoju zdolnego 
ucznia o zróżnicowanym potencjale. 
Ponadto zakupione zostaną niezbędne 
do realizacji zajęć pomoce dydaktyczne. 

„Szkoła sukcesu” rozpocznie się we 
wrześniu i potrwa do czerwca 2020 r.  

Z zajęć dodatkowych skorzysta około 
350 dzieci, a swoje kompetencje zawo-
dowe podniesie 59 nauczycieli. Łączny 
koszt projektu wynosi 842 427,00 zł, z 
czego aż 758 184,30 zł stanowi dotacja.

Warto przypomnieć, że od 1 stycz-
nia w szkole w Psarach realizowany 
jest projekt „Rozwińmy skrzydła”, dzię-
ki któremu również w tej placówce 
odbywają się zajęcia dodatkowe dla 
uczniów. Pozyskana w ramach RPO 
WSL 2014-2020 dotacja pozwala rów-
nież na zakup materiałów edukacyj-
nych i pomocy dydaktycznych. Wartość 
projektu sięga 293 316,88 zł z czego aż 
263 985,19 zł stanowi dofinansowa-
nie. Ten projekt będzie realizowany do  
30 czerwca 2019 r. Red.

Projekt „Szkoła sukcesu” na dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych w Dąbiu, Sarnowie, 
Gródkowie i Strzyżowicach został wybrany do dofinansowania. Dzięki temu 4 gminne szkoły otrzymają ponad  
750 tys. zł dotacji. 

Ruszyły sierpniowe warsztaty dla dzieci  
i młodzieży tworzenia ozdób z drewna osiko-
wego w Gminnym Ośrodku Kultury w Gród-
kowie.

Warsztaty przybliżają uczestnikom XIX-wiecz-
ną unikatową tradycję tworzenia dekoracji  
z wiórków drewna osikowego. Na początku za-
jęć dzieci dowiadują się jak powstała ta technika. 
Następnie tworzą własne ozdoby od podstaw  
– wycinają z cienkich pasków drewna potrzeb-
ne kształty, malują je i sklejają. Dzięki temu po-
wstają barwne dekoracje, a nawet zabawki. 

Zajęcia uczą dzieci koncentracji, pobudzają 
ich wyobraźnię oraz rozwijają zdolności manu-
alne. GOKZ drewna osikowego powstało wiele barwnych dekoracji

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBIU BENEFICJENTEM PROGRAMU ERASMUS +

PONAD 750 TYS. ZŁ DOTACJI NA DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

RĘKODZIEŁO W GRÓDKOWIE
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22 czerwca członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior” z Psar wybrali się na wycieczkę 
turystyczno-krajoznawczą do Jędrzejowa.

Seniorzy zwiedzili muzeum zega-
rów, przejechali się zabytkową kolejką 
wąskotorową na trasie Jędrzejów-Piń-
czów i wybrali do ogrodów na rozsta-
jach w Pińczowie. Wracając z wyprawy 
zatrzymali się w Nagłowicach, gdzie 

zwiedzili rodzinny dworek Mikołaja 
Reja. 

W wyjeździe uczestniczyło 57 eme-
rytów, a całą organizacją zajęła się Kry-
styna Przybyłek, która jest członkiem 
zarządu stowarzyszenia. Na wycieczce 

seniorom towarzyszył wykonany wła-
snymi siłami transparent, który przykuł 
uwagę zarówno mieszkańców zwie-
dzanych miejscowości jak i innych wy-
cieczek. 

- Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo 
zadowoleni, dlatego myślę, że wyciecz-
ka spełniła oczekiwania emerytów,  
a także pozostawiła wiele niezapo-
mnianych wspomnień. Dziękuję wójto-
wi naszej gminy Tomaszowi Sadłonio-
wi i sekretarz Mirelli Barańskiej-Sorn za 
wsparcie finansowe dla stowarzysze-
nia, dzięki któremu możemy organizo-
wać takie wyprawy - mówi Ewa Kozieł, 
prezes „Aktywnego Seniora”.

Członkowie mają już zaplanowane 
kolejne wycieczki. We wrześniu jadą do 
Krakowa, gdzie chcą zwiedzić Wawel  
i Sukiennice oraz wybrać się w rejs po 
Wiśle, a w październiku do Teatru Roz-
rywki w Chorzowie. SEiR

Seniorom z Psar na wycieczce towarzyszył wykonany własnymi siłami transparent

Seniorzy Podróżnicy, zrzeszeni w klubie działającym przy Ośrodku Kultury w Sarnowie, wyruszyli w kolejną 
wycieczkę krajoznawczą.

Tym razem przewodnicząca klubu 
Małgorzata Ilona Pasek zabrała podróż-
ników do Zamościa i jego okolic. Se-
niorzy podczas wycieczki, która odbyła 
się w dniach 6-8 lipca, zwiedzili m.in. 
Szczebrzeszyn ze słynnym pomnikiem 
chrząszcza, Krasnobród, miasteczko na 
obrzeżach Roztoczańskiego Parku Naro-
dowego oraz Zwierzyniec z urokliwym 
kościółkiem na wodzie. 

Uczestnicy wycieczki wybrali się także 

do Winnicy Polana, w której poznali se-
krety uprawy winorośli i produkcji wina 
oraz mieli okazję skosztować kilku rodza-
jów win. Gościli również w olejarni, gdzie 
po prelekcji i pokazie produkcji, próbo-
wali wyśmienitego oleju, wpisanego na 
listę produktów tradycyjnych.

W Zamościu podróżnicy zwiedzili m.in. 
Rotundę, w której mieści się Muzeum 
Martyrologii i bastion. Udali się również 
do klasztoru w Radecznicy i Roztoczań-

skiego Parku Narodowego, a w drodze 
powrotnej zatrzymali się w Sandomierzu.

Jak każda wycieczka klubu także ta 
pozostawiła w uczestnikach niezapo-
mniane wrażenia i wiele pięknych wspo-
mnień. Seniorzy mają już w planach ko-
lejne podróże – we wrześniu wybierają 
się do Budapesztu, a jesienią na Słowację 
i do Korbielowa, gdzie przy skocznej mu-
zyce, na góralskiej biesiadzie uroczyście 
zakończą sezon letni. MIP 

Seniorzy Podróżnicy odkryli uroki Roztocza

EMERYCI Z PSAR ZDOBYLI JĘDRZEJÓW

UROKI ROZTOCZA
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Uczestnicy warsztatów na począt-
ku poznali historię komiksu, a póź-
niej stworzyli scenariusz, by móc 
zobrazować swoją historię w krót-
kim komiksie. Artysta pokazał także 
dzieciom w jaki sposób wymiaro-
wać i tworzyć postacie na papierze, 
po czym wszyscy pod jego czujnym 

okiem zabrali się za tworzenie swoich 
dzieł, by na koniec móc przedstawić 
swoje autorskie historie. Z pewnością 

takie zajęcia mogą stać się inspiracją 
dla uczestników do tworzenia swoich 
bohaterów i opowieści. GOK

3 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie oraz w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyły się warsztaty 
komiksu dla dzieci i młodzieży z Szymonem Telukiem, znanym i utytułowanym rysownikiem, który od lat rysuje 
karykatury oraz tworzy wizualizacje i concept-arty na potrzeby gier, eventów oraz reklamy. 

Na zakończenie dzieci przedstawiły swoje dzieła

Pewnie myślicie, że okres wakacji to zła pora na naukę języka angielskiego? Nic bardziej mylnego! W ramach 
akcji lato w Gminnym Ośrodku Kultury w każdy wtorek lipca i sierpnia odbywały się zajęcia, na których wszyscy 
uczestnicy mieli okazję poprzez zabawę i sztukę nauczyć się nowych słówek. 

Zajęcia odbywały się w formie za-
bawy. Na początku dzieci wspólnie 
szukały ukrytych na sali bankieto-
wej kartek ze słówkami, by później 
wspólnie dopasować obrazek do za-
pisanego słówka. Następnie bawiły 
się chustą animacyjną, na której są 
przyklejone obrazki ze słówkami do 
odgadnięcia, a na sam koniec w słow-
nej zgadywance dowiadywały się 
w jakiej tematyce będą wykonywali 
prace. Na zajęciach powstały m.in.
takie dzieła jak: korona Królowej Elż-
biety II, owocowe soki 3d, kolorowe 
plecaki czy cekinowe lody i babeczki. 
Podczas warsztatów dzieci przyswa-
jały nowe angielskie słówka w formie 
zabaw, a także rozwijały swoje zdol-
ności manualne. GOK

Dzieci przez zabawę i sztukę uczyły się nowych słówek

WARSZTATY KOMIKSU Z SZYMONEM TELUKIEM

Wszyscy chętnie tworzyli komiksy

ANGIELSKI NA WAKACJACH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GRÓDKOWIE
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Przez trzy tygodnie w sali bankie-
towej w Ośrodku Kultury w Sarnowie 
odbywały się zajęcia związane z danym 
tematem, który był realizowany podczas 
wypoczynku. Dzieci przebywające na 
półkoloniach miały także zapewnione 
trzy posiłki dziennie, a w ostatnim dniu 
pobytu wyjeżdżały do aquaparku do Tar-
nowskich Gór. 

Tematem przewodnim I turnusu była 
„Podróż dookoła świata”. Dzieci każdego 
dnia poznawały kontynenty, brały udział 
w licznych zabawach ruchowych, a tak-
że tworzyły prace plastyczne związane 
z podróżniczym tematem dnia. Dużą 
atrakcją były odwiedziny służby granicz-
nej. Dzieci podczas spotkania z pracow-
nikami dowiedziały się na czym polega 
praca w straży granicznej, przymierzały 
mundur strażnika i obejrzały wyposaże-

nie samochodu służbowego. 
Uczestnicy II turnusu, którego ha-

słem przewodnim był „Naukowy zawrót 
głowy” poznawali wybitnych polskich 
wynalazców oraz naukowców, takich 
jak: Mikołaj Kopernik, Maria Skłodow-
ska-Curie czy Kazimierz Pruszyński. Na 
zajęciach dzieci mogły same wykonać 
doświadczenia chemiczne, a nawet ca-
merę obscurę.

Ostatni III turnus półkolonii nosił na-
zwę „Piracka przygoda” i jego uczestnicy 
w trakcie pobytu w Sarnowie dowiady-
wali się jak wyglądało życie piratów, słu-
chali szantów, tworzyli mapę skarbów 
oraz wykonywali makietę statku. Wiel-
ką atrakcją na tym turnusie była wizyta  
u strażaków z OSP Sarnów, którzy po-

kazali dzieciom jak wygląda strażackie 
osprzętowanie, każdy mógł także spró-
bować swoich sił w celowaniu wężem do 
punktu oraz przymierzyć kask strażacki.

Uczestnicy półkolonii bardzo miło 
wspominają spędzony na nich czas - to 
był bardzo fajny czas, dużo się bawiłam, 
poznałam koleżanki i kolegów. Za rok 
chciałabym znowu wziąć udział w półko-
loniach - podsumowała swój pobyt jed-
na z uczestniczek. 

Gminny Ośrodek Kultury serdecznie 
dziękuje rodzicom za wybranie letniej 
formy wypoczynku w postaci półkolo-
nii, a także pracownikom Służby Gra-
nicznej oraz druhom strażakom z OSP  
w Sarnowie za poświęcony czas i zaan-
gażowanie. GOK

Półkolonie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w ramach „Akcji Lato” przeszły już do 
historii. W tym roku wzięło w nich udział 43 dzieci w wieku od 6 do 11 lat. 

PÓŁKOLONIE ZA NAMI

Na dzieci codziennie czekało wiele atrakcji

Wielką atrakcją półkolonii była wizyta u strażaków z OSP Sarnów

Każdy turnus miał inny motyw przewodni
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Głos Gminy Psary: Zacznijmy za-
tem od początku, bo to początek 
naszej rozmowy. Jak zaczęła się Two-
ja przygoda ze sztuką, a dokładnie 
szkłem. Bo szkło właśnie to Twój ulu-
biony materiał.

Magdalena Trzcionka: Wszyst-
ko zaczęło się oczywiście od zajęć 
plastycznych w szkole, które bardzo 
lubiłam i jako dziecku sprawiały mi 
wielką przyjemność. Pod koniec pod-
stawówki postanowiłam rozwijać te 
zainteresowania i w naturalny spo-
sób trafiłam do Liceum Plastycznego 
w Dąbrowie Górniczej, gdzie po raz 
pierwszy pojawiło się na poważnie 
szkło, jako materiał w którym można 
coś stworzyć. Skoro szkło to najle-
piej Dolny Śląsk, tamtejsza Akademia 
Sztuk Pięknych. Pojawił się także język 
francuski. A potem własne projekty  
i pracownia w Strzyżowicach. Oprócz 
własnych autorskich prac w szkle two-

rzyłam także projekty dla hut szkła.  
A praca ze szkłem w hucie, kształtowa-
nie szkła na gorąco to niezapomniane 
chwile oraz niesamowite emocje. Taką 
pracę można robić na mniejszą skalę 
w pracowni na specjalnych palnikach 
gazowych i tak właśnie dzieje się  
w Strzyżowicach.

GGP: No właśnie rozmawiamy  
o szkle, nie jest to chyba łatwy materiał 
w pracy?

MT: Musimy pamiętać, że praca ar-
tystyczna to nie tylko tzw. wena, ale 
również warsztat, rzemiosło. Tutaj nie-
zbędna jest praktyka, ciągłe doskona-
lenie swoich umiejętności. To także 
często zwyczajnie ciężka praca fizycz-
na. Pewien niewielki przedsmak prac 
ze szkłem, formą plastyczną mają dzie-
ci uczęszczające do mnie na warsztaty 
ceramiczne, choć oczywiście praca  
z gliną jest całkiem inna, gdyż celem 
są nie tylko działania usprawniające 

motorykę małą, myślenie kreatywne 
czy koncentrację, lecz również dzia-
łania terapeutyczne wpływające na 
odreagowanie stresów i napięć szkol-
nych. Poza tym to inna obróbka, inny 
technicznie materiał, efekt finalny jest 
też całkowicie inny. Glina jest łatwiej-
sza, szybciej także tutaj o efekt.

GGP: A Twoja druga natura to języ-
ki obce oraz ich nauczanie?

MT: No tak. Podczas swojej pracy 
w psarskiej szkole doskonaliłam swój 
angielski, korzystałam z kursów języ-
kowych odbywających się w ramach 
projektów doskonalących dla nauczy-
cieli. W efekcie otrzymałam niezbęd-
ny certyfikat uprawniający mnie do 
prowadzenia zajęć dwujęzycznych.  
A w Brighton w Anglii poznałam tech-
nikę zintegrowanego nauczania dwu-
języcznego - CLIL. To nic innego jak 
wplatanie języka obcego - w tym wy-
padku angielskiego - do prowadzo-

Część rodziców oraz dzieci znają Magdalenę Trzcionkę, popularną Maję - panią od warsztatów ceramicznych prowa-
dzonych m.in. w Gminnym Centrum Kultury w Gródkowie oraz lekcji plastyki po angielsku w Szkole Podstawowej  
w Psarach. Ale to tylko część pasji mieszkanki Strzyżowic.

SZKŁO, JĘZYKI ORAZ NOWOCZESNE NAUCZANIE – PASJE MAGDALENY TRZCIONKI
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nych zajęć. Chodzi po prostu o naukę 
języka w autentycznych sytuacjach. 
Nie musisz stwarzać sztucznej sytuacji 
do nauki języka obcego. Uczysz się ję-
zyka przy okazji zajęć z innej dziedziny, 
np. plastyki. I z takich zajęć można było 
skorzystać w tym roku w Psarach, były 
to VII klasy. W przyszłym roku chcę ten 
autorski projekt zajęć plastyki po an-
gielsku kontynuować. Wartością tych 
lekcji jest “pozytywne” pomieszanie 
języka z danymi zajęciami. I tego typu 
metoda zintegrowanego nauczania 
dwujęzycznego jest bardzo popularna 
w wielu krajach. A powód jest bardzo 
prosty – bo przynosi rewelacyjne efek-
ty, dzieci uczą się bardzo szybko i na-
turalnie nowych słówek oraz zwrotów 
obcojęzycznych. A znajomość jednego 
języka obcego w obecnych czasach 
jest po prostu niezbędna. Przekonują 
się o tym dzieci ze szkół z naszej gminy, 
które wyjeżdżają na różnego rodzaju 
wymiany językowe.

GGP: Łatwo prowadzić zajęcia  
z plastyki w języku angielskim? I czy 
takie zajęcia 45-minutowe to cały 
czas angielski?

MT: Zajęcia wymagają dużo przygo-
towań z mojej strony. Po pierwsze nie 
korzystam z żadnych podręczników, bo 
ich po prostu nie ma. Dodatkowo przy-
gotowuję wszystkie pomoce na lekcje, 
muszę jedynie trzymać się podczas 
zajęć tzw. podstawy programowej. 
Inaczej mówiąc, jest to określony przez 
Ministerstwo zakresu wiedzy, który 
musi trafić do dzieci, w tym wypadku 
z plastyki. Te zajęcia prowadzone są 
częściowo po angielsku, bo dwuna-
stolatkowie czy trzynastolatkowie nie 
władają jeszcze tym językiem na takim 
poziomie, by były to pełne 45 minut. 
Zawsze poziom angielskiego dostoso-
wywany jest do grupy, by uczniowie 
wynieśli coś z tych zajęć. Obecnie tego 
typu lekcje dwujęzyczne prowadzone 
są tylko w Psarach, tylko z plastyki.

GGP: Ale od przyszłego roku możli-
wości uczęszczania na zajęcia dwuję-
zyczne będzie więcej?

MT: Tak to prawda. Udało mi się 
zdobyć grant z Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności na półtora roku. To 
pomysł kreatywnych warsztatów dla 
dzieci z terenu naszej gminy. Ten pro-

jekt realizowany będzie w szkołach w 
Psarach oraz w Dąbiu. Będzie to m.in. 
połączenie różnych działań plastycz-
nych, kreacji teatralnej, dramy, pracy z 
tekstem, tworzenia komiksów i teatru 
cieni. A oczywiście chodzi o konwer-
sację po angielsku, przełamywanie 
pewnych zahamowań, barier. Wszyst-
ko ma być zabawą, alternatywą dla ty-
powej lekcji z podręcznikiem. W tych 
zajęciach będą brać udział drugokla-
siści, pojawią się też native-speake-
rzy. To będą działania artystyczne, 
zaplanowaliśmy bloki 1,5 godzinne 
dwa razy w miesiącu. I chodzi nam 
kolejny raz o poszerzenie słownictwa 
uczniów oraz wzajemne komuniko-
wanie się w obcym języku. Chcemy 
otworzyć, ośmielić do rozmawiania 
w języku angielskim. Ten program 
rozpocznie się we wrześniu I zakoń-
czy w grudniu kolejnego roku. Zatem 
program potrwa praktycznie półtora 
roku. Program realizowany będzie 
przez moje stowarzyszenie Edukato-
rów Kulturalnych „O WILKU MOWA”, 
którego działania będą skierowane 
do mieszkańców naszej gminy.

W tegorocznej edycji udział wzię-
ło 39 Zespołów z różnych regionów 
Polski. Naszą Gminę reprezentowa-
ło aż 6 Zespołów: „Dąbie”, „Tęcza”, 
„Górzanie”, „Strzyżowiczanie”, „Brzę-
kowianie” oraz Zespół „Od Do” z Pre-
czowa. Zespół „Od-Do” na festiwalu 
zaprezentował 4 piosenki: „Zaśpiewał 
słowiczek - z krakowskiego”, „Koza - z 

wielkopolski”, „Odwiązała mi się - wal-
czyk rozbarski” oraz „Tańcuj, tańcuj - 
poleczka z ziemi cieszyńskiej”.

 Występ preczowskiego zespołu 
wyróżniał się różnorodnością utwo-
rów oraz ekspresją. Zgromadzona pu-
bliczność nagrodziła „Od-Do” gromki-
mi brawami, a jurorzy - przyznaniem  
I miejsca wraz z zespołem „Karolinki” 

z Czerwionki Leszczyny oraz Zespo-
łem Śpiewaczym z Boguszyc. Konku-
rencja była duża, dlatego tak wysoka 
pozycja była dla członków zespołu 
ogromnym i miłym zaskoczeniem.

Folkloriada, na której zespół wy-
stępował już wielokrotnie cieszy się 
dużym powodzeniem oraz wspaniałą 
atmosferą. Impreza jest także okazją 
do nawiązania wielu kontaktów, co 
owocuje wymianą doświadczeń. 

Osiągane przez zespół „Od-Do” 
sukcesy, są ciągłą motywacją do 
dalszej pracy dla jego członków,  
a konkursy czy przeglądy śpiewaczy 
są okazją do nauczenia się nowych 
rzeczy. Warto wspomnieć, że zdobyta 
w Żarkach nagroda to już kolejny te-
goroczny sukces zespołu, ponieważ 
w czerwcu został zdobywcą I miejsca 
na VI Festiwalu Muzyków Nieprofe-
sjonalnych w Katowicach. Obecnie 
zespół liczy 19 osób w tym 13 pań  
i 6 panów. Zespół będzie można usły-
szeć na żywo już 2 września na Gmin-
nych Dożynkach w Psarach. MS,MK

Zespół śpiewaczy „Od Do” zdobył I miejsce na przeglądzie

4 sierpnia w Żarkach Letnisku odbyła się kolejna już XII Folkloriada Jurajska, organizowana przez GOK Poraj,  
w ramach, której odbywają się liczne imprezy kulturalne między innymi X Ogólnopolski Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych.

ZESPÓŁ „OD-DO” LAUREATEM JURAJSKIEJ FOLKLORIADY!
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I GMINNA SENIORIADA

W imprezie wzięły udział: Klub Seniora Brzękowice-Go-
ląsza pod przewodnictwem Lidii Dróżdż, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Malinowic pod prze-
wodnictwem Teresy Olesińskiej, Klub Seniora z Psar pod 
przewodnictwem Ewy Kozieł oraz Klub Seniora Podróżnika 
z Sarnowa pod przewodnictwem Małgorzaty Ilony Pasek. 

Na początku imprezy sekretarz gminy Mirella Barańska-
-Sorn przywitała wszystkich zgromadzonych w imieniu wój-
ta. Następnie rozpoczął się turniej, który składał się z 6 kon-
kurencji. W jednej z nich kluby seniorów musiały wykazać 
się wzorową współpracą, by wtoczyć 3 piłeczki ping-pon-
gowe do środka kolorowej chusty animacyjnej. W kolejnej 
wytypowana przez kluby osoba oddzielała białą fasolę od 
czerwonej na czas, a zadanie to utrudniały duże rękawi-
ce kuchenne na rękach. Następna była przygotowana dla 
wprawnych gospodyń, które musiały sparować na czas skar-

petki. Ostatnia konkurencja w zręcznościowej części turnie-
ju polegała na jak najszybszym przekazaniu w kółku hula-
-hop, bez puszczania rąk. Przyszedł również czas na część 
intelektualną i  sentymentalny test wiedzy o PRL-u. 

W I Gminnej Senioriadzie: I miejsce zajął Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Malinowic, II miejsce 
Klub Seniora Brzękowice-Goląsza, III miejsce Klub Seniora 
Podróżnika z Sarnowa, a wyróżnienie Klub Seniora z Psar. Po 
zmaganiach uczestnicy bawili się przy dźwiękach zespołu 
Art Music. 

Wszyscy seniorzy zgodnie stwierdzili, że takie wydarzenia 
jak senioriada są bardzo potrzebne. To świetny sposób na 
wspólne spędzenie wolnego czasu oraz zintegrowanie się 
klubów z różnych sołectw. Seniorzy z niecierpliwością cze-
kają na następną gminną imprezę, przygotowaną z myślą  
o nich, czyli na Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się  
w listopadzie. GOK

W jednej z konkurencji wykorzystano chustę animacyjną

29 czerwca na placu przy OSP w Psarach odbyła się I Gminna Senioriada, w której wzięło udział ponad 220 osób 
z wszystkich klubów seniora z terenu gminy Psary.

NAJWYŻSZY, ZASZCZYTNY TYTUŁ NAUKOWY DLA BOLESŁAWA CIEPIELI

Znany zagłębiowski pisarz, re-
gionalista, kronikarz i dokumenta-
lista, Bolesław Ciepiela w dniu 16 
czerwca 2018 r. otrzymał najwyższy 
honorowy tytuł naukowy: doctor 
honoris causa (dr h.c). Z wykształ-
cenia mgr inż. górnictwa, z zami-
łowania humanista. Od 1986 r. na 
emeryturze rozpoczął działalność 
naukową i literacką. Jest autorem 
55 książek o różnej tematyce, po-
nad 120 artykułów opublikowanych  
w czasopismach naukowo-technicz-
nych i społeczno-kulturalnych oraz 
1300 w prasie. Działacz wielu organi-
zacji zagłębiowskich, ostatnio współ-

założyciel Klubu Regionalistów Z.D. 
W Będzinie. Redaktor prowadzący 
biuletynu  pn. „Regionalista”.

Wspomniany tytuł naukowy 
otrzymał w Warszawie decyzją Cen-
tralnej Rady Naukowej Instytutu 
Autorskiego „za dotychczasowe do-
konania na polu działalności nauko-
wej i popularyzatorskiej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem prac na rzecz 
górnictwa”. 

Bolesław Ciepiela jest dumny z 
tego wysokiego, zaszczytnego wy-
różnienia i tytuł ten – jak mówi – do-
pinguje go do dalszej żywotnej pra-
cy naukowej. BCC Bolesław Ciepiela

Bolesław Ciepiela otrzymał najwyższy tytuł naukowy doktor honoris causa.

KULTURA

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar
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