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RZECZPOSPOLITA NAGRADZA NAJLEPSZYCH

8 października w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród lau-
reatom XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Gmina Psary zajęła w nim bardzo wysokie, 10. miejsce  
w Polsce w kategorii gminy wiejskie.

Ranking Samorządów  jest organizo-
wany przez „Rzeczpospolitą” już od 14 lat. 
Kapituła stara się w nim wyłonić i poka-
zać jako przykłady do naśladowania te 
samorządy, które najlepiej dbają o swój 
zrównoważony rozwój.

- Ranking Samorządów „Rzeczpospoli-
tej” to wyjątkowy projekt, którego celem 
jest wskazanie najlepiej zarządzanych 
miast i gmin w Polsce. Od początku ist-
nienia Rankingu nad metodologią czuwa 
niezależna kapituła ekspertów. Spraw-
dzamy, które samorządy najbardziej dba-
ją o rozwój i standard życia mieszkańców, 
nie zapominając przy tym o bezpieczeń-
stwie finansowym – mówi Bogusław 
Chrabota, redaktor naczelny dziennika 
„Rzeczpospolita”.

W tegorocznej edycji wzięto pod uwa-
gę około 50 różnych wskaźników. Więk-
szość z nich pochodziła z publicznych 
źródeł informacji, m.in. z udostępnianych 
przez Ministerstwo Finansów danych ze 
sprawozdań budżetowych oraz danych 
zbieranych przez Główny Urząd Staty-
styczny. Nad rankingiem czuwała kapitu-
ła pod przewodnictwem byłego premie-
ra RP Jerzego Buzka w składzie: dyrektor 
Biura Związku Miast Polskich Andrzej 
Porawski, dyrektor Biura Związku Gmin 
Wiejskich RP Paweł Tomczak, prezes 

Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Cezary Trutkowski, minister Fi-
nansów Teresa Czerwińska, wiceminister 
Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, 
sędzia, prawnik i były prezes Trybunału 
Konstytucyjnego Jerzy Stępień, redak-
tor naczelny dziennika „Rzeczpospolita” 
Bogusław Chrabota, autorka i szefowa 
projektu „Rzeczpospolita. Życie Regio-
nów” Hanna Wawrowska oraz redaktor 
dziennika „Rzeczpospolita” Anna Cieślak-
-Wróblewska. 

- W Polsce jest blisko 1600 gmin wiej-
skich. Dziennik „Rzeczpospolita” prowa-
dzi ranking od 14 lat i jest to najbardziej 
obiektywne zestawienie jakości pracy 
samorządów w Polsce. Znalezienie się 
w elitarnym gronie 10 najlepszych gmin 
wiejskich to ogromny sukces i wyróżnie-
nie, szczególnie w tak rzetelnym i profe-
sjonalnym rankingu. Jest to zwieńczenie 
lat ciężkiej pracy. Mamy prawo być dziś 
bardzo dumni z całej naszej wspólnoty – 
mówi wójt Tomasz Sadłoń. Red.

Wójt Tomasz Sadłoń odbiera wyróżnienie z rąk byłego premiera RP Jerzego Buzka  
i redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” Bogusława Chrabota
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GMINA PSARY GMINĄ NA 6!
Na początku października wyłoniono laureatów II edycji konkursu Gmina na 6, którego organizatorem jest 

Dziennik Zachodni. W tegorocznej edycji Psary zwyciężyły w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom”.

4 października w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym w Ka-
towicach odbyła się gala wręczenia 
nagród laureatom konkursu. Wójt 
Tomasz Sadłoń odebrał zwycięską 
statuetkę i dyplom z rąk wiceprze-
wodniczącej Zarządu Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii Danuty 
Kamińskiej oraz prezesa Dziennika 
Zachodniego Zenona Nowaka. Głów-
ną nagrodą jaką otrzymały Psary jest 
kampania reklamowa na łamach 
Dziennika Zachodniego.

Konkurs Gmina na 6 skierowany był 

do wszystkich miast i gmin wojewódz-
twa śląskiego. Samorządy biorące  
w nim udział zostały podzielone na 
dwie grupy: gminy miejskie i wiejsko-
-miejskie oraz gminy wiejskie. Tego-
roczna edycja została zorganizowana  
w 4 kategoriach: gmina przyjazna tu-
rystom, mieszkańcom, inwestorom  
i środowisku. Wyróżniono w niej miasta 
i gminy, które w minionym roku poka-
zały nową jakość, dbając o warunki ży-
cia mieszkańców, środowisko, a także  
o rozwój warunków dla biznesu.

Konkurs oceniany był przez gro-

no fachowców: przewodniczącego 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii Kazimierza Karolczaka, prezesa 
Górnośląskiego Towarzystwa Lotni-
czego Artura Tomasika, prezesa Pol-
skiej Izby Ekologii Grzegorza Pasiekę, 
prezesa Śląskiej Izby Turystyki Kry-
stynę Papiernik, prezesa KSSE Janu-
sza Michałka, rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego prof. dr hab. Roberta 
Tomanka, wiceprezesa Śląskiej Orga-
nizacji Turystycznej Grzegorza Chmie-
lewskiego oraz redaktora naczelnego 
Dziennika Zachodniego Marka Twa-
roga. Kapituła oceniała przygoto-
wane przez samorządy prezentacje,  
w których znajdowały się najważniej-
sze osiągnięcia gmin w poszczegól-
nych dziedzinach.

Gmina Psary w tym roku wystar-
towała w kategorii „Gmina przyjazna 
inwestorom” i zwyciężyła w kategorii 
gmin wiejskich, a wśród gmin miej-
skich zwyciężyło Zawiercie. W kate-
gorii gmina przyjazna mieszkańcom 
wygrały Katowice i Świerklaniec, w ka-
tegorii gmina przyjazna turystom Ka-
towice i Istebna, a za gminy przyjazne 
środowisku kapituła uznała Rybnik 
i Świerklaniec. Warto przypomnieć, 
że to kolejne zwycięstwo Psar w kon-
kursie Gmina na 6 – w zeszłorocz-
nej edycji otrzymaliśmy nagrody aż  
w 2 kategoriach – gmina przyjazna 
mieszkańcom i przyjazna środowisku.

Na uroczystości rozstrzygnięto 
również plebiscyt Samorządowiec 
Województwa Śląskiego – Oce-
niamy Władzę. Radnym na medal  
w gminie Psary został Jarosław No-
wak, który od 25 lat udziela się spo-
łecznie. Jarosław Nowak jest pre-
zesem Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Preczowie oraz członkiem Klubu 
Sportowego Preczów. Red.

W tegorocznej edycji gmina Psary zwyciężyła w kategorii  
„Gmina przyjazna inwestorom”

INFORMACJE
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I MIEJSCE GMINY PSARY W SPORTOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN
Psary zajęły I miejsce w województwie śląskim, a VIII w kraju w tegorocznym XXIV Sportowym Turnieju Miast 

i Gmin. 19 września w Gmachu Sejmu Śląskiego wójt Tomasz Sadłoń i radny Adam Adamczyk odebrali zwycięski 
dyplom i puchar.

Od 26 maja do 1 czerwca w całej 
Polsce odbywał się X Europejski Ty-
dzień Sportu dla Wszystkich. Miesz-
kańcy gminy przez 7 dni uczestni-
czyli w imprezach sportowych, które 
odbywały się na terenie całej gminy. 
W tym roku wzięli udział w 180 zaję-
ciach, konkursach, grach i zabawach 
sportowych.

- Cieszymy się, że zorganizowane 
przez nas imprezy sportowe przycią-
gnęły wielu mieszkańców gminy i, że 
po raz kolejny udało nam się zdobyć 
I miejsce w województwie śląskim. 
Świadczy to o tym, że nasi mieszkań-
cy kochają sport i chętnie uczestniczą 
w tego typu imprezach. Dziękujemy 
również wszystkim zaangażowanym 
w to przedsięwzięcie wolontariu-
szom – mówi Adam Adamczyk, koor-
dynator sportowego turnieju w gmi-
nie Psary.

Gmina Psary klasyfikowana jest 
w II grupie – od 10 do 30 tysięcy 

mieszkańców. II miejsce zajęła gmi-
na Siewierz, a III gmina Bobrowniki. 
Sportowy Turniej Miast i Gmin orga-
nizowany jest, by uświadomić społe-
czeństwu jak ważna jest aktywność 
fizyczna i systematyczne ćwiczenia. 

Tegoroczna edycja odbyła się pod 
hasłem „Sport łączy pokolenia”, a jej 
głównym celem było wzmożenie mo-
tywacji do wyjścia z domu i integra-
cja wokół wydarzeń sportowo-rekre-
acyjnych całych rodzin. Red.

Wójt Tomasz Sadłoń i radny Adam Adamczyk odebrali dyplom i puchar

WÓJT TOMASZ SADŁOŃ PRELEGENTEM NA KONFERENCJI „INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018”

W dniach 27-28 września w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne Eco-miasto 2018”. 
Jednym z prelegentów był wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Jak podkreślają organizatorzy 
– celem konferencji było umożli-
wienie wymiany doświadczeń i do-
brych praktyk oraz promocja zrów-
noważonego rozwoju polskich miast  
i związków gmin oraz przyjaznych 
środowisku innowacyjnych rozwią-
zań stosowanych w miejskiej infra-
strukturze. Wójt Tomasz Sadłoń za-
brał głos i przedstawił prezentację 
w sesji tematycznej „Budynek, na-
turalnie! Rola efektywności energe-
tycznej i OZE”. W swoim wystąpieniu 
wójt koncentrował się na działaniach 
psarskiego samorządu w zakresie po-
prawy efektywności energetycznej 
budynków, a szczególnie na gmin-
nych programach dotacyjnych dla 
mieszkańców na termorenowacje ich 
budynków mieszkalnych.

Na konferencji przemawiali eks-
perci w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju i innowacyjnych technolo-
gii, przedstawiciele organów admi-
nistracji centralnej oraz agend mię-
dzynarodowych, reprezentanci miast 

z Polski i zagranicy, delegaci biznesu 
oraz organizacji pozarządowych. Fre-

kwencja w ciągu dwóch dni wyniosła 
blisko 550 osób. Red.

Wójt Tomasz Sadoń był prelegentem na konferencji „Innowacyjne Eco-miasto 2018”
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PSARY, NIEZALEŻNIE OD PAŃSTWA PREFERENCJI POLITYCZ-
NYCH, SPOTKAJMY SIĘ PRZY URNACH WYBORCZYCH 21 PAŹDZIERNIKA. ABY UŁATWIĆ PAŃ-
STWU DOTARCIE DO ODPOWIEDNIEGO LOKALU WYBORCZEGO, PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY SPIS 
OBWODÓW WYBORCZYCH W NASZEJ GMINIE, WRAZ Z ADRESAMI.

Numer Adres Typ  
obwodu

Dostępny dla 
osób niepeł-
nosprawnych

Granice obwodu

1 Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej  
w Dąbiu, ul. Pocztowa 
34 Dąbie

stały Tak Sołectwo Brzękowice: Brzękowice Dolne, Brzękowi-
ce Wał, Goląsza Dolna. Sołectwo Dąbie: Dąbie  
ul. Dolna, Dąbie Chrobakowe, Dąbie ul. Pocztowa.

2 Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Go-
ląszy-Brzękowicach,  
2 Brzękowice Górne

stały Nie Sołectwo Goląsza: Brzękowice Górne, Dąbie Gór-
ne, Dąbie ul. Kościelna, Goląsza Górna.

3 Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej  
w Górze Siewierskiej, 
ul. Szopena 5 Góra 
Siewierska

stały Tak Sołectwo Góra Siewierska ulice: 1 Maja, Bazaltowa, 
Bursztynowa, Diamentowa, Dolomitowa, Górna, 
Granitowa, Kalcytowa, Kochanowskiego, Kościuszki, 
Kwarcowa, Leśna, Miedziana, Ogrodowa, Parkowa, 
Szopena, Wapienna, Widokowa, Złota.

4 Szkoła Podstawowa 
im. Emilii Gierczak w 
Gródkowie, ul. Leśna 2 
Gródków

stały Tak Sołectwo Gródków ulice: Dojazdowa, Górna, 
Grodziecka, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Łączna, 
Pokoju, Polna, Południowa, Poprzeczna, Spokojna, 
Wschodnia, Wspólna, Zwycięstwa.

5 Budynek byłej Szkoły 
Podstawowej w Mali-
nowicach, ul. Szkolna 
23 Malinowice

stały Nie Sołectwo Malinowice ulice: Bory, Brzozowa, Bu-
kowa, Jodłowa, Krótka, Malinowicka, Modrzewio-
wa, Ogrodowa, Słoneczna, Strumyczna, Szkolna, 
Topolowa, Wiejska, Wierzbowa, Zielona.

6 Ośrodek Kultury  
w Preczowie, ul. Dę-
bowa 1 Preczów

stały Nie Sołectwo Preczów ulice: Brzeźna, Dębowa, Górna, 
Jaworowa, Miodowa, Polna, Skowronków, Sosnowa, 
Szkolna, Wiejska, Zielona.

7 Szkoła Podstawowa 
im. marszałka Józefa 
Piłsudskiego  
w Psarach, ul. Szkolna 
32 Psary

stały Nie Sołectwo Psary ulice: Akacjowa, Leśna, Malinowicka, 
Wiejska od nr 1 do nr 140a. Sołectwo Psary ul. Wiejska 
od nr 141 do nr 214c, Górna, Gródkowska, Szkolna 
od nr 1 do nr 43, Łączna, Grabowa, Polna, Zwycięstwa 
od nr 1 do nr 22, Łąkowa. Sołectwo Psary ul. Wspólna, 
Wolności, Kolejowa, Irysów, Kamienna, Zwycięstwa 
od nr 23 do nr 42, Reymonta, Boczna. Sołectwo Psary 
ul. Szkolna od nr 44 do nr 140, Kasztanowa, Graniczna.

8 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny Nr 2 w Sar-
nowie (Szkoła Pod-
stawowa im. Alfreda 
Szklarskiego),  
ul. Szkolna 5 Sarnów

stały Tak Sołectwo Sarnów ulice: Browarna, Gruntowa, 
Poprzeczna, Wiejska, Spacerowa, Kamienna, Jasna, 
Źródlana, Stara, Malinowicka. Sołectwo Sarnów ul.: 
Główna, Graniczna, Krótka, Leśna, Nowa, Parkowa, 
Piaskowa, Podgórna, Szkolna, Środkowa, Wąska, 
Zielona.

9 Przedszkole Publiczne 
im. Misia Uszatka 
 w Strzyżowicach,  
ul. 1 Maja 17 Strzyżo-
wice

stały Tak Sołectwo Strzyżowice ulice: Belna, Boczna, Cicha, 
Graniczna od nr 1a do nr 10, Parkowa, Szosowa od 
nr 1 do nr 32, Szosowa 34. Sołectwo Strzyżowice 
ul.: 1 Maja, Graniczna od nr 11 do nr 36, Ogrodowa, 
Podwale, Rogoźnicka, Szopena, Szosowa nr 33 i 35, 
Szosowa od nr 36 do nr 58, Żwirowa, Sportowa.
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PRZEBUDOWA DW 913 ZA PASEM
Pod koniec listopada poznamy wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem robót budowlanych w ra-

mach inwestycji dotyczącej DW 913. To ostatni etap przed rozpoczęciem jednej z największych inwestycji drogo-
wych w naszym regionie.

Całkowity koszt tej inwestycji we-
dług kosztorysu wynosi 90 400 004,69 
zł, z czego unijne dofinansowanie to 
50 150 000 zł, czyli ponad połowa 
wartości zadania. Gmina Psary zabie-
gała o przebudowę DW 913 już od 
wielu lat. Była ona liderem porozu-
mienia wszystkich gmin, przez które 
przebiega droga, a które w 2014 r. 
wspólnie sfinansowały wykonanie 
koncepcji przebudowy i moderniza-
cji tego ważnego szlaku komunika-
cyjnego. Koncepcja ta została później 
wykorzystana do przygotowania pro-
jektu budowlanego, którego wykona-
nie zlecił Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Przygotowany projekt zakłada 
kompleksową przebudowę drogi wo-
jewódzkiej na całym jej przebiegu: 
od skrzyżowania z drogą krajową DK 
86 w Będzinie do skrzyżowania z DK 
78 w miejscowości Celiny. Droga wo-

jewódzka zostanie dostosowana do 
obowiązujących norm bezpieczeń-
stwa, jezdnia asfaltowa będzie miała 
7 m szerokości, na całej długości trasy 
powstanie ciąg pieszo-rowerowy (na 
niektórych odcinkach chodnik będzie 
wybudowany po obu stronach jezd-
ni). Ponadto przebudowane będzie 
oświetlenie drogowe, przejazd kole-
jowy, most w Siemoni oraz skrzyżo-
wania. Wybudowane zostaną zatoki 
autobusowe. Powstanie też odwod-
nienie drogi, dzięki nowej kanalizacji 
deszczowej. Wykonane będą oznako-
wania pionowe i poziome oraz prze-
pusty i przejścia dla zwierząt.

12 października Zarząd Dróg Woje-
wódzkich ogłosił przetarg na przebu-
dowę DW 913. Na 20 listopa ustalono 
termin otwarcia ofert. Wyłoniony w 
przetargu wykonawca będzie miał 
czas na wykonanie zadania do końca 

2021 r. 
Warto przypomnieć, że równolegle 

z przebudową drogi wymieniona be-
dzie sieć wodociągowa i powstanie 
główny ciąg kanalizacji sanitarnej, 
króre sfinansuje gmina Psary. Red. 

MARSZ NA WYBORY
Po co wychodzić z domu w niedzielę? Sklepy są zamknięte więc z zakupów nici. Po pracowitym tygodniu 

należy się wypoczynek, a czas spędzony z rodziną jest przecież bezcenny. Ale mimo wszystko w niedzielę  
21 października polecamy wszystkim choć jeden, wyjątkowy spacer – ten do lokalu wyborczego. Dlaczego war-
to wziąć udział w wyborach?

- aby decydować za siebie
Z jednej strony narzekamy na to, że nie mamy wpływu na politykę, a z drugiej strony nie wykorzystujemy szansy, by sa-
memu podejmować decyzje. Kilka chwil w lokalu wyborczym pozwoli zyskać większą kontrolę nad reprezentującymi nas 
osobami.
- aby skorzystać z danego nam prawa
Skoro mamy wobec państwa szereg obowiązków, skorzystajmy również z danych nam praw. Udział w wyborach jest jed-
nym z nich, więc szkoda przegapić daną nam szansę.
- bo każdy głos się liczy
Warto o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych. W jednomandatowych okręgach wyborczych 
wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej głosów. I tutaj naprawdę jeden głos może zrobić sporą różnicę.
- by mieć z kim rozmawiać
Wybory samorządowe pozwalają wybrać ludzi, którzy w naszym imieniu będą zarządzali najbliższym regionem. Są to 
ludzie którzy dyżurują w najbliższym urzędzie, tam też pracują i jeśli tylko mamy ochotę, możemy skontaktować się z nimi 
osobiście i wypytać o wszystkie nurtujące nas sprawy czy też zdobyć informacje o gminie. Warto więc oddać swój głos, by 
poprzeć najlepszego według nas kandydata do rozmowy.
- wybory = ocena
Idąc na wybory i oddając głos na wybranych kandydatów, mamy szansę na realną ocenę aktualnie rządzących lub danie 
szansy nowym kandydatom. To, na kogo oddamy swój głos daje jasny sygnał – mamy dość dotychczasowej polityki i chce-
my zmiany, albo jesteśmy zadowoleni i czekamy na kontynuację działań. To wszystko za pomocą jednego znaku x.
- by odrzucić radykalizm i demagogię
Im większa ilość oddanych głosów, tym większe szanse na odrzucenie w wyborach kandydatów nieodpowiedzialnych lub 
też takich, których poglądy są radykalne i mogą prowadzić do destabilizacji sytuacji w regionie. Wtedy, gdy o wybór nie 
jest trudno, łatwo o pomyłkę, bo na decyzję większy wybór ma przypadek.

Niedługo poznamy wykonawcę  
przebudowy DW 913
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INWESTUJEMY W OŚWIATĘ

Nowe placówki
Po wprowadzeniu reformy oświa-

towej należało zmienić plany inwe-
stycyjne. Przez obowiązek zapew-
nienia w przedszkolach miejsca 
dla wszystkich trzylatków. Dlatego  
w Gródkowie powstało nowocze-
sne przedszkole z placem zabaw, 
drogą dojazdową i parkingiem.  
W maju tego roku rozpoczęła się bu-
dowa przedszkola i żłobka w Psarach.  
W dwukondygnacyjnym obiekcie 
opiekę znajdzie 32 dzieci w żłobku  
i 100 przedszkolaków. Obie inwesty-
cje mają wartość 8,6 mln zł.

 Planowana jest także budowa sali 

gimnastycznej w Gródkowie oraz pla-
cu zabaw przy przedszkolu w Strzy-
żowicach.

Remonty i modernizacje 
W ostatnich latach wykona-

no wiele remontów i modernizacji  
w obiektach oświatowych. W szko-
le w Sarnowie wyremontowanoy 
klasy i korytarze. Powstała nowa na-
wierzchnia sportowa, oświetlenie 
i wentylacja na sali gimnastycznej, 
siłownia zewnętrzna i nowe miejsca 
postojowe. Z kolei w przedszkolu  
w Sarnowie rozbudowano jedną z sal, 
wyremontowano szatnie, powstała 
harcówka i nowy plac zabaw wraz  

Budowa żłobka i przedszkola w Psarach

O edukacji, a szczególnie o warunkach kształcenia, nie myślimy tylko od święta. W ciągu ostatnich 4 lat zmoder-
nizowaliśmy wszystkie placówki oświatowe w naszej gminie. Koszt tych zadań wyniósł  blisko 5,5 mln zł. Zakupili-
śmy także wyposażenie do szkół, przedszkoli oraz żłobków o łącznej wartości 650 tys. zł. Co więcej, zorganizowa-
liśmy około 8,8 tys. godzin zajęć dodatkowych.

Przedszkole w Gródkowie

Szkoła w Strzyżowicach po termomodernizacji c.d. na str. 7
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Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej dla wszystkich nauczycieli 

z Gminy Psary, 

Wójt 
Tomasz SadłońPrzewodniczący Rady Gminy

Jacenty Kubica

składają 

z budynkiem sceny letniej. 
Przy Szkole Podstawowej w Dąbiu 

powstało  wielofunkcyjne boisko ze 
sztuczną trawą, trybuną, oświetle-
niem sportowym i bieżnią do skoku 
w dal, plac zabaw, siłownia zewnętrz-
na, miejsca parkingowe i zatoka 
do zawracania autobusu szkolne-
go. Z kolei w Szkole Podstawowej 
w Psarach wymieniono w klasach 
wykładziny podłogowe na antypo-
ślizgowe. Powstała nowa podłoga 
sportowa na sali gimnastycznej wraz 
z oświetleniem sportowym, syste-
mem wentylacji i elektrycznymi ro-

letami zewnętrznymi. W związku  
z przekształceniem gimnazjum  
w szkołę podstawową wydzielono 
osobną szatnię i toaletę dla pierw-
szoklasistów oraz salę zajęć w części 
szkolnej biblioteki. 

W Strzyżowicach obiekt szkolno-
-przedszkolny przeszedł termomo-
dernizację. W jej ramach docieplone 
zostały ściany, wymienione okna i 
drzwi, wyremontowano dach. Na 
przedszkolu pojawiły się panele so-
larne, które podgrzewają bieżącą 
wodę. 

Warto dodać, że na wszystkich pla-
cówkach oświatowych w gminie do 
końca roku zainstalowanych zostanie 
236 ogniw fotowoltaicznych, zamie-
niających energię słoneczną w elek-
tryczną. Red.Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Dąbiu

Sala gimnastyczna w szkole w Sarnowie

INWESTYCJE

c.d. ze str. 6
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GMINA PSARY INWESTUJE W DROGI

Nowe nawierzchnie pojawiły się 
już na ul. Malinowickiej w Psarach od 
skrzyżowania z ul. Wiejską do Gminne-
go Ośrodka Zdrowia, a także na ul. Ko-
ścielnej w Dąbiu. W Górze Siewierskiej 
natomiast mieszkańcy mogą korzystać 
już z chodnika m.in. przy ul. Szopena 
oraz w okolicy remizy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Pełen koszt wspomnia-
nych inwestycji w całości sfinansowany 
przez gminę Psary to 1 152 949,48 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców powstał odci-
nek nowego chodnika przy ul. Dolnej 
w Dąbiu, gdzie dodatkowo wykona-
no zjazdy do prywatnych posesji oraz 
odwodnienie pasa drogowego. Szereg 
prac prowadzono także na ul. Belnej  
w Strzyżowicach oraz na ul. Kościuszki 

w Grze Siewierskiej. Aktualnie roboty 
są prowadzone wzdłuż stadionu piłkar-

skiego Klubu Sportowego Gminy Psa-
ry w Goląszy Bisce. Na realizację tych 

zadań psarski samorząd przeznaczył 
711 208,19 zł.

To jednak nie koniec drogowych 
remontów w gminie. W najbliższym 
czasie planowane są również inwe-
stycje w innych sołectwach, gdzie 
remont lub budowa nowych dróg 
też jest potrzebna. Dodatkowe prace 
budowlane prowadzone będą w Sar-
nowie i Preczowie. To właśnie tam na 
granicy dwóch sołectw na ul. Wiejskiej 
wybudowany zostanie nowy chodnik 
oraz system odwadniania. Koszty tych 
zadań poniesie natomiast powiat bę-
dziński. Red.

Nowa nawierzchnia na ul. Malinowickiej w Psarach

Zakończyły się prace związane z budową nowych nakładek asfaltowych w Psarach, Dąbiu i Górze Siewierskiej. In-
westycja, która w całości została sfinansowana przez gminę Psary dotyczy nawierzchni przy drogach powiatowych. 
To zaledwie fragment większego projektu, w którym zaplanowano jedenaście różnych zadań w tym: budowa dróg  
i chodników oraz remont nawierzchni. Na prace remontowo-budowlane gmina przeznaczy blisko 2 mln zł.

Nowa nawierzchnia na odcinku ul. Kościelnej w Dąbiu

Ul. Szopena w Górze Siewierskiej

INWESTYCJE
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PSARY OTRZYMAJĄ DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE AZBESTU

Blisko 720 tys. zł. Tyle w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
otrzyma gmina Psary na realizację projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Psary”. Te pieniądze pozwolą zadbać zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, jak i pozbyć 
się szkodliwych minerałów, dbając tym samym o kwestie wizualne gminy.

Cel projektu jest bardzo prosty. Oczyścić teren gminy Psary z odpadów zawierających azbest, w tym usu-
nięcie azbestu z budownictwa jednorodzinnego. Cały proces musi gwarantować jednak bezpieczną utyliza-
cję odpadów. Wnioski o przyznanie dofinansowania mogli składać wszyscy mieszkańcy gminy, którzy chcieli 
pozbyć się azbestu lub zastąpić trujące i szkodliwe odpady innymi materiałami, które nie zawierają azbestu. 
Dofinansowaniem mogły być objęte również budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 
Całkowity koszt projektu to 1 065 217,34 zł.

Problem azbestowych dachów czy elewacji wciąż jest niezwykle uciążliwy w całym kraju. Azbest może 
znajdować się również w rurach, odbudowach czy masach termoizolacyjnych. W 2015 r. na terenie gminy 
Psary została przeprowadzona inwentaryzacja materiałów zawierających azbest, w wyniku której zinwentary-
zowano ponad 321 ton (Mg) wyrobów azbestowych, w tym głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cemen-
towe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkaniowych i budynkach zabudowy gospodarczej). 
Ilość azbestu unieszkodliwionego w gminie w ramach projektu wyniesie 64,89 ton (Mg), co stanowi 20,18% 
inwentaryzowanych na terenie gminy wyrobów zawierających azbest.

Wysokość dofinansowania to 85 % zakwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż:
• 2 000 zł brutto w przypadku przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
• 5 000 zł brutto w przypadku demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodli-
wienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położo-
nej na terenie Gminy Psary,
• 20 000 zł brutto w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego poprzez zastąpienie 
unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.
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MOCNE FUNDAMENTY NA PRZYSZŁOŚĆ
Rozmowa z Tomaszem Sadłoniem, Wójtem Gminy Psary

Głos Gminy Psary: Podsumowu-
jąc obecną kadencję, proszę po-
wiedzieć, co to były za cztery lata?

Tomasz Sadłoń: Był to niezwy-
kle udany dla naszych mieszkańców 
czas bezprecedensowego wzrostu  
i rozwoju gminy. W latach 2015-18 na 
inwestycje przeznaczyliśmy ponad 
69 mln złotych, to ponad 2 i pół razy 
więcej niż w poprzedniej kadencji,  
w której wydatki majątkowe sięgnę-
ły ponad 24 mln zł. Te gigantyczne 
środki to dziesiątki rozwiązanych pro-
blemów: 11 km nowych dróg, ponad  
6 i pół kilometra chodników, po-
nad 23 km nowej sieci wodociągo-
wej, kompleksowo wyremontowane  
i zmodernizowane 19 budynków 
użyteczności publicznej, w tym pla-
cówki oświatowe i ośrodki kultury.  
3 przebudowane stadiony piłkarskie, 
2 nowoczesne boiska wielofunkcyjne 
oraz 5 placów zabaw o sztucznej na-
wierzchni, 10 siłowni zewnętrznych 
oraz skatepark. 

Te 4 lata to przede wszystkim nie-
zwykły rozwój finansowy gminy Psa-
ry: dynamicznie rosnące dochody 
gminy są w tym roku większe o 60% 
niż w roku 2014.  3 wybudowane w 
tej kadencji i już działające centra lo-
gistyczne dają ponad 250 miejsc pra-
cy i milionowe wpływy do budżetu 
gminy. W całej kończącej się kadencji 
zapewniliśmy unijne i krajowe dotacje 
o wartości przeszło 27 mln złotych na 
projekty już realizowane lub do wyko-
nania w przyszłości, nawet do 2021 r. 

GGP: Czy coś się w tym czasie nie 
udało?

TS: W kończącej się kadencji pla-
nowaliśmy wybudować salę gimna-
styczną przy szkole podstawowej  
w Gródkowie. Jednak byliśmy zmu-
szeni zmienić te plany ze względu na 
wprowadzoną przez Parlament RP re-
formę systemu oświaty. Wprowadziła 
ona rezygnację z obowiązku szkolne-
go dla dzieci sześcioletnich, przy ko-
nieczności zapewnienia przez gminy 
miejsca w przedszkolach dla wszyst-
kich trzylatków. Spowodowało to  
w całej Polsce konieczność utworze-
nia w przedszkolach miejsc dla całego 
nowego rocznika dzieci. Również i w 
Psarach musieliśmy odpowiedzieć na 
to wyzwanie. Dlatego wybudowali-
śmy i uruchomiliśmy przedszkole w 
Gródkowie, którego koszt wyniósł 
ok. 1,9 mln zł. Stworzyliśmy dodat-
kowy oddział przedszkolny w Dąbiu. 

To dało nam dodatkowe 50 miejsc 
w przedszkolach. Obecnie jesteśmy 
na etapie budowy nowego żłobka  
i przedszkola w Psarach, które zapewni 
opiekę 30 maluchom i 100 przedszko-
lakom. Jego koszt na obecnym etapie 
to około 7 mln zł. Z tych powodów 
byliśmy zmuszeni przesunąć budowę 
sali gimnastycznej w Gródkowie. Ale 
jest ona dla mnie priorytetowym za-
daniem w przyszłej kadencji.

GGP: W jakiej kondycji są Psary 
po dwóch minionych kadencjach? 
W jakim stanie przejmował Pan 
gminę w 2010 roku?

TS: Psary są obecnie w bardzo 
dobrej kondycji. Świadczą o tym 
wszystkie najważniejsze wskaźniki 
rozwojowe. Każdego roku przyby-
wa mieszkańców gminy. Dzięki temu 
zwiększa się liczba podatników, czy 
dzieci w szkołach, w związku z czym 
zwiększają się wpływy do budże-
tu. Jest to widoczne szczególnie w 
zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Tylko w 2017 r. 
wpływy z tego tytułu były wyższe  
o 2 mln zł., niż w roku poprzed-
nim. Wraz ze wzrostem liczby dzieci  
w szkołach zwiększa się także sub-
wencja oświatowa przekazywana  
z budżetu państwa.

W ostatnich 2 latach nastąpiła rów-
nież od dawna oczekiwana, struktu-
ralna zmiana w dochodach gminy. 
Ruszyła strefa gospodarcza, która 
przynosi znaczące dochody dla bu-
dżetu gminy. 

c.d. na str. 11

INFORMACJE

Wójt wraz z Łukaszem Siwczykiem, nadzorującym prace remontowe  
na ul. Malinowickiej w Psarach

Otwarcie centrum dystrybucyjnego firmy Lidl w Gródkowie
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Najważniejszym wskaźnikiem, któ-
ry pokazuje kondycję finansową gmi-
ny, jest nadwyżka operacyjna czyli 
różnica pomiędzy wypracowanymi 
w danym roku dochodami bieżący-
mi a bieżącymi wydatkami. Im jest 
ona wyższa, tym zdrowsze są finanse  
i większy potencjał rozwojowy gmi-
ny. W przypadku Psar, na koniec 
ubiegłego roku ta blisko pięciomilio-
nowa nadwyżka operacyjna stano-
wiła blisko 11% dochodów bieżących  
w naszej gminie. To jest bardzo dobry 
wynik i rzadko się zdarza, żeby gmi-
ny miały tak komfortową sytuację. 
Potwierdzeniem bardzo dobrej kon-
dycji naszej gminy jest stały awans  
w rankingu zamożności gmin wiej-
skich w Polsce organizowany przez 
pismo samorządu terytorialnego 
„Wspólnota”, gdzie za rok 2017 zna-
leźliśmy się na 264 pozycji. Kiedy za-
czynałem pracę w Psarach w 2010 r., 
znajdowaliśmy się na 1447 miejscu. 

GGP: W jaki sposób strefa go-
spodarcza wpływa na zmiany  
w gminie?

TS: Wpływ strefy gospodarczej na 
rozwój gminy jest duży, ale jestem 
przekonany, że wkrótce będzie jesz-
cze większy. Trzy hale: LIDL, FM Lo-
gistic i DL Invest utworzyły łącznie 
ponad 250 miejsc pracy. Warto przy 
tym zauważyć, że liczba osób bezro-
botnych z terenu gminy Psary, zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, na koniec 2017 r. wyniosła 291 
osób. Firma DL Invest wybudowa-

ła bezkolizyjny węzeł drogowy przy 
drodze DK 86, który pozwala na dal-
szy rozwój tej przestrzeni gospodar-
czej i lokowanie tam kolejnych firm. 
Zresztą nawet te już działające, jak 
FM Logistic są w trakcie rozbudo-
wy swoich hal i do końca kwietnia  
2019 r. powstanie tam nowa prze-
strzeń magazynowa o powierzchni 
10 000 m kw. Duże firmy to spore do-
chody dla budżetu gminy z podatku 
od nieruchomości. W przyszłym roku 
trzy, istniejące w strefie gospodarczej 
firmy wpłacą do budżetu gminy ok.  
3 mln zł z tytułu podatku od nieru-
chomości. Ta kwota jest wyższa od 
rocznych wpływów z podatku od 
nieruchomości od wszystkich pozo-
stałych firm na terenie naszej gminy. 
W latach 2016 i 2017 była to kwota ok. 
2,7 mln zł, w roku 2019 prognozujemy, 
że wzrośnie ona do 5,8 mln zł. Jestem 
przekonany, że w kolejnych latach te 
kwoty będą coraz większe, ponieważ 
na terenach, które się znajdują przy 
drodze DK 86 może powstać jeszcze 
wiele innych dużych obiektów go-
spodarczych.

Tak duże firmy o światowych mar-
kach często pomagają lokować na 
mapie miejsce, w którym prowadzą 
działalność. Przyczyniają się do pro-
mocji naszej gminy. W ten sposób 
inne podmioty, kontrahenci Lidla, 
FM Logistic czy DL Invest dowiadują 
się, że istnieje taka gmina, jak Psary. 
Prowadzi to do polepszania naszego 
wizerunku, tym bardziej, że współ-
praca z tymi firmami układa się nam 

znakomicie.
GGP: Większość mieszkańców 

uważa, że wójt w gminie odpowia-
da za wszystko. Ostatnio został 
Pan posądzony o chęć wprowadze-
nia czterokrotnie wyższej opłaty 
za odbiór odpadów niesegrego-
wanych, choć jest to pomysł rządu. 
Czy często zdarzają się takie sytu-
acje?

TS: Z perspektywy mieszkańca 
gminy cały zbiór przepisów, ustaw, 
uchwał i innych aktów prawnych 
jest bardzo skomplikowany. Często 
gminie przypisuje się działania lub 
decyzje, które od niej nie zależą, np.  
w kwestii dróg, które są: gminne, 
powiatowe, wojewódzkie i krajowe. 
Mieszkaniec wychodzi z domu i wi-
dzi drogę w fatalnym stanie. Logika 
podpowiada mu, że ta droga jest na 
terenie gminy, więc wójt za nią odpo-
wiada, a jest to np. droga powiatowa. 
Podobnie jest z przypisywaniem mi 
pomysłu na czterokrotne podniesie-
nie opłat za odbiór odpadów niese-
gregowanych. W rzeczywistości jest 
to propozycja Ministerstwa Środowi-
ska wpisana w projekt nowej ustawy  
o gospodarce odpadami. 

Poza tym jesteśmy w środku kam-
panii wyborczej. Niektórzy w jej 
trakcie stosują „brudne” triki, żeby 
mieszkańców do mnie zniechęcić czy 
oczernić mój wizerunek.

W tej sytuacji bardzo ważne jest 
przekazywanie mieszkańcom wła-
ściwych informacji. Bardzo dużo 

c.d. ze str. 10

INFORMACJE

Pozycja gminy Psary w rankingu zamożności gmin wiejskich w Polsce w latach 2004-17 według czasopisma „Wspólnota”

c.d. na str. 12
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miejsca w naszej gminnej gazecie 
poświęcamy na wyjaśnianie różnych 
procedur, procesów. Tłumaczymy, 
skąd się bierze jakaś wysokość opłat. 
Dzisiaj w Polsce tak są skonstruowa-
ne przepisy obliczania opłat za od-
biór i zagospodarowanie odpadów 
lub taryfy za wodę i ścieki, że rola  
w ich kształtowaniu wójta i rady gmi-
ny jest ograniczona do minimum.  
W przepisach zapisane jest, że te 
stawki muszą być takie, żeby po-
kryć koszty dostarczania tych usług. 
Wpływy z tych opłat nie są wyko-
rzystywane na żadne inne wydatki, 
jak tylko na koszty funkcjonowania 
podmiotów, które te zadania realizu-
ją. Gmina na tym w ogóle nie zarabia. 
Wręcz odwrotnie. Co roku dokładamy 
z gminnego budżetu środki, żeby te 
opłaty dla mieszkańców utrzymać 
na stosunkowo niskim poziomie. 
Wymiana 50 km sieci wodociągowej 
w ostatnich 8 latach w minimalnym 
stopniu została pokryta z taryfy za 
wodę, a w ogromnej większości z do-
tacji zewnętrznych i innych środków 
z budżetu gminy.

GGP: Czy w takim razie w Psa-
rach żyje się drogo czy nie?

TS: Warto zaznaczyć, że przy 
tak dużym tempie rozwojowym  
i przy realizacji tak wielu inwestycji  
w ostatnich 4 latach dbamy o to, 
by utrzymać poziom usług publicz-
nych na naprawdę korzystnym dla 
mieszkańców poziomie. Cena wody 
w gminie Psary jest trzecią najniż-
szą ceną w powiecie będzińskim  
i całym zagłębiu dąbrowskim. Są  
w okolicy miasta i gminy, w których 

za metr sześcienny wody odbiorca 
płaci ponad 1,5 zł więcej, niż w Psa-
rach. Również nasza stawka za od-
biór i zagospodarowanie odpadów, 
która wynosi 12 zł jest średnią ceną, 
występującą w zagłębiu dąbrowskim 
a przecież koszty odbioru odpadów 
w wiejskiej gminie o zabudowie jed-
norodzinnej są wyższe niż w mieście 
z wysoką zabudową.

GGP: Co uważa Pan za swoje naj-
większe osiągnięcie w zarządzaniu 
gminą?

TS: Gmina Psary to dzisiaj organi-
zacja na bardzo wysokim poziomie. 
Kiedy spotykam się z innymi samo-
rządowcami w różnych gremiach  
i na różnych spotkaniach i pojawia się 
temat gminy Psary, jest ona bardzo 
dobrze kojarzona. To dzisiaj samorzą-
dowa marka, za którą stoją konkretne 
osiągnięcia i bardzo wysoki poziom 
zarządzania i rozwoju. Fakt, że na-
sza gmina jest na piątym miejscu w 

województwie śląskim w wydatkach 
majątkowych czyli na inwestycje w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca  
w całej kończącej się kadencji po-
twierdza, że jesteśmy w elicie gmin, 
które wydają najwięcej na swój roz-
wój.

Moim osiągnięciem jest zebra-
nie bardzo kompetentnego zespo-
łu współpracowników w Urzędzie 
Gminy czy w gminnych jednostkach 
oraz zbudowanie niezwykle życz-
liwych, merytorycznych i dobrych 
relacji z radnymi obu kadencji. Potra-
fimy osiągać kompromis, by później 
wspólnie realizować niezwykle am-
bitne przedsięwzięcia. Te 93 mln zł 
przeznaczone w ostatnich dwóch ka-
dencjach na inwestycje to jest nieby-
wałe osiągnięcie, które przejdzie do 
historii naszej gminy. Tak długi okres 
dynamicznego rozwoju jest czymś 
bezprecedensowym. 

Od początku mojej pracy w Psarach 
przyjąłem daleką perspektywę dzia-
łania i stworzyłem pewien plan. Nie 
jestem wójtem, który ogranicza się do 
kierowania Urzędem. Mam długofalo-
wą wizję. A podsumowaniem moich 
dotychczasowych działań jest to, że 
Psary mają bardzo mocne fundamen-
ty na przyszłość. Możemy spokojnie 
planować kolejne przedsięwzięcia nie 
tylko na papierze, ale jesteśmy pewni, 
że mamy lub możemy zdobyć środki 
na ich realizację. Porównując gminę 
do rodziny, można powiedzieć, że nie 
martwimy się o to czy nam starczy od 
pierwszego do pierwszego. Nam po 
popłaceniu tego, co jest konieczne, 
pozostaje dość sporo, żeby planować 
rozwój gminy i podnosić w niej po-
ziom życia. Red.

Wójt Tomasz Sadłoń, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica  
i wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak uroczyście otwierają zrewitalizowany  

Park Żurawiniec w Psarach

Wójt Tomasz Sadłoń z redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej” Bogusławem  
Chrabotem podczas gali wręczenia nagród laureatom Rankingu Samorzdów

c.d. ze str. 11

INFORMACJE
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Głos Gminy Psary: W jakiej kondycji jest dziś budżet 
gminy Psary?

Joanna Przybyłek: Jest w bardzo dobrej kondycji. Od 
4 lat osiągamy stabilne roczne nadwyżki operacyjne, któ-
re średnio, co roku wynoszą ok. 4,8 mln zł. To oznacza, że 
każdego roku bieżące dochody średnio o prawie 5 mln 
zł przewyższają wydatki. To oznacza wysokie bezpieczeń-
stwo finansowe dla budżetu gminy i możliwość realizacji 
różnych inwestycji. 

GGP: Ale chyba nie zawsze było tak dobrze? 
JP: Pracuję w Urzędzie Gminy od przeszło 40 lat, w tym 

13 lat na stanowisku skarbnika gminy. Dlatego mam do-
skonały przegląd sytuacji finansowej Psar na przestrzeni 
czterech dekad. Pamiętam, że w latach 2009 czy 2010 
mieliśmy problem z regulowaniem bieżących należno-
ści na przykład za komunikację zbiorową do KZK GOP. 
Ówczesne kłopoty powodował deficyt w bieżących roz-
liczeniach, który gmina odnotowała w 2010 r. Dzisiaj, jako 
skarbnik, odczuwam, że Psary się wzbogaciły, znacznie 
zwiększyły się gminne dochody. Ale najważniejsze jest, 
że po uregulowaniu wszystkich wydatków pozostają nam 
jeszcze środki. Dzięki temu wzbogacamy wciąż ofertę 
usług publicznych i możemy planować nowe przedsię-
wzięcia. 

GGP: Wiadomo, że aby starać się o środki unijne, 
trzeba mieć też wkład własny, żeby sfinansować jakąś 
inwestycję. Czy Psary mają zabezpieczony taki wkład?

JP: Jesteśmy mniej więcej na półmetku realizacji wielo-
letniego planu inwestycji w gminie. Cały program, który 
jest i będzie realizowany w latach 2015–2021, wart jest 
prawie 100 mln zł. W tej kwocie ponad 27 mln zł to unijne 
i krajowe wsparcie. Ale są w nim również nasze własne 
środki. Pochodzą one ze wspomnianych nadwyżek opera-
cyjnych czy sprzedaży gminnych działek i wynoszą ponad 
44 mln zł. Natomiast blisko 29 mln zł w całym tym sied-
mioletnim okresie planujemy pozyskać w formie kredy-
tów czy obligacji, żeby faktycznie zrealizować wszystkie 
zaplanowane zadania. Stać nas na obsługę takiego za-
dłużenia, jest ona bezpieczna dla finansów gminy, szcze-

gólnie w tej chwili, gdy znacząco wzrastają stałe wpływy 
podatkowe ze strefy gospodarczej przy DK 86. Co więcej 
w żaden sposób obsługa długu nie wiąże się z podnosze-
niem opłat dla mieszkańców.

GGP: Ale to jest rzeczą naturalną, że gminy w Polsce 
zaciągają kredyty. Źle, jeśli na wydatki bieżące. Do-
brze, jeżeli na inwestycje.

JP: Jak już wspomniałam, w Psarach nie mamy żad-
nych problemów z regulowaniem bieżących wydatków, 
więc nie potrzebujemy w tym zakresie żadnych kredy-
tów. Pożyczki, które zaciągamy, w całości idą na rozwój 
gminy. Ktoś powie, po co nam one, skoro kondycja finan-
sów naszego budżetu jest taka dobra. Są one potrzeb-
ne, żeby ów rozwój zdynamizować i przyspieszyć dzięki 
unijnym dotacjom. W krótszym czasie chcemy zrealizo-
wać o wiele więcej, niż moglibyśmy, korzystając jedynie 
ze środków własnych. Gdyby nie pożyczać, to z naszego  
100 milionowego planu zrealizowalibyśmy jedynie 44%.

GGP: Na co w takim razie stać dzisiaj Psary?
JP: Na bardzo dużo. To już widać w naszej gminie.  

A za kilka lat tych realizacji będzie dwukrotnie więcej. Je-
śli do tego dodamy stabilną sytuację finansową, możemy 
powiedzieć, że żyjemy w gminie bardzo bezpiecznej pod 
względem finansowym. Red. 

STAĆ NAS NA BARDZO DUŻO
Rozmowa ze skarbnikiem gminy Psary, Joanną Przybyłek.  

Joanna Przybyłek skarbnik gminy Psary
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Rozmowa z Ewą Kozieł, Prze-
wodniczącą psarskiego Klub Se-
niora

Głos Gminy Psary: Dzień dobry, 
poproszę o przedstawienie się i 
kilka słów o sobie.

Ewa Kozieł: Nazywam się Ewa Ko-
zieł, od 2017 roku jestem Prezesem 
Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów „Aktywny Senior” w Psarach. Na 
co dzień zarządzam ponad 100-oso-
bową grupą tworzącą Stowarzysze-
nie. 

GGP: Proszę opowiedzieć o 
działalności psarskich seniorów. 
Co sprawiło, że trafiła Pani do tego 
niezwykłego grona?

EK: 17 listopada 2017 r. po 10 latach 
działalności klubu seniora, utworzyli-
śmy Stowarzyszenie Emerytów i Ren-
cistów „Aktywny Senior”, które ma na 
celu aktywizację osób starszych za-
mieszkujących gminę Psary. Staramy 
się urozmaicać życie seniorom, ko-
rzystamy z wykładów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, zajmujemy się rę-
kodziełem, korzystamy z zajęć rucho-
wych, jeździmy do teatru, organizu-
jemy wspólnie święta czy sylwestra. 

Regularnie organizujemy również 
wycieczki - do tej pory byliśmy m.in. 
w Krakowie, Jędrzejowie czy Katowi-
cach. Dzieje się bardzo dużo, a dopie-
ro się w to wdrażamy. Chcemy rozwi-
nąć tę inicjatywę i mam nadzieję, że 
seniorzy z naszej gminy będą chętnie 
korzystali z podejmowanych przez 
nas działań. Do końca roku nasz ka-
lendarz jest już szczelnie wypełniony 
ciekawymi imprezami oraz wyjazda-
mi, na które wszystkich zapraszamy. 

GGP: Państwa działania zaprze-
czają stereotypowi seniora sie-
dzącego w domu. Organizujecie 
Państwo sporo spotkań i atrakcji, 
a sam klub obchodził niedawno 
10-lecie. Czym dla Pani jest ta or-
ganizacja?

EK: W zeszłym roku obchodziliśmy 
10-lecie Klubu Emerytów i Rencistów, 
natomiast w tym roku, 10 listopada, 
będziemy świętować 1. rocznicę 
utworzenia naszego stowarzyszenia. 
Z tej okazji będą przygotowane licz-
ne atrakcje i mam nadzieję, że pleja-
da gości, którzy nas odwiedzą, przy-
ciągnie seniorów z naszej gminy. Jeśli 
chodzi o samą organizację i pracę na 

rzecz stowarzyszenia, to dla mnie jest 
to niezwykle ważna inicjatywa, gdyż 
dajemy seniorom szansę na realizo-
wanie swoich pasji oraz pozwalamy 
im dalej czuć się młodymi. Seniorzy 
z ogromnym zapałem korzystają  
z naszych działań, dlatego planujemy 
rozszerzyć naszą działalność o kolej-
ne inicjatywy m.in. klub sportowca, 
dla wszystkich miłośników i zaintere-
sowanych tą tematyką. 

GGP: Czy mieszkańcy gminy 
Psary chętnie angażują się w po-
dejmowane przez Państwa dzia-
łania? Czy wspierają Państwa ini-
cjatywy?

EK: Nasze stowarzyszenie 
jest zależne samo od siebie. 
Rządzimy się wpłatą wpisową 
uczestników oraz pieniędzmi, 
które otrzymujemy z gminy.  
W tym roku otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 11 tys. złotych i prze-
znaczyliśmy te pieniądze zarówno 
na szereg inicjatyw, wycieczek oraz 
imprez dla naszych podopiecznych, 
ale także na rozwój naszego stowa-
rzyszenia. Liczymy, że to wsparcie 
z roku na rok będzie coraz większe, 
a seniorzy z naszej gminy aktywnie 
włączą się w życie naszego stowa-
rzyszenia. Red.

CZAS AKTYWNYCH SENIORÓW

Z początkiem października rozpoczął się rok akademicki 2018/2019. Psarska przygoda z nauką będzie 
kontynuowana więc wszyscy jej miłośnicy mogą zapisywać się na kolejny rok. 
Zasady pozostają bez zmian – każdy zainteresowany nauką wypełnia deklarację, która jest dostępna we 
wszystkich bibliotekach na terenie gminy Psary, wnosi jednorazową opłatę w wysokości 30 zł i jest pełno-
prawnym słuchaczem Psarskiego UTW.
Niezależnie od udziału w wykładach, każdy zainteresowany dodatkowymi zajęciami student może uczest-
niczyć w spotkaniach 5 grup fakultatywnych: angielskiej, komputerowej, gimnastycznej, artystycznej  
i jogi.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PSARACH – NABÓR TRWA!

Psarscy Seniorzy wzięli udział w I Gminnej Senioriadzie

Ewa Kozieł podczas jubileuszu 10-lecia 
Koła Emerytów i Rencistw w Psarach



 

Od 11 do 16 sierpnia uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Psarach  two-
rzący zespół wokalno – instrumental-
ny „Crescendo” oraz „Kapela Gród-
ków” reprezentowali gminę Psary na 
EACEA – International Project „Local 
efforts on enviromental protection in 
the view of the enviromental policy 
of EU” w Varpalocie na Węgrzech.  

W czasie warsztatów przybliża-
jących funkcjonowanie najważniej-
szych instytucji Unii Europejskiej 
uczestnicy mieli okazję poznać mło-
dzież z Włoch (Grottazzolina), Chor-
wacji (Ilok), Rumunii (Petrosani) i 
węgierskich gospodarzy. W trakcie 
wyjazdów tematycznych zwiedzili 
stolicę Węgier Budapeszt, pływali 
statkami po pięknym, modrym Du-

naju i jeziorze Balaton. W muzeum 
lawendy zapoznali się z uprawą i 
wszechstronnym wykorzystaniem tej 
rośliny. Odwiedzili opactwo w Tiha-
ny i Nadasdy Arboretum w Alsopere. 
Podczas wieczoru kultury polskiej 
„Crescendo” wraz z „Kapelą Gród-
ków” zaśpiewali pieśni regionalne i 
porwali publiczność do wspólnej za-
bawy. SP Psary

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary” NR 60/I/2017/2018

BIOROBOTYKA  W UNIWERSYTECKIM MIASTECZKU NAUKOWYM

Nowy rok szkolny uczniowie strzyżowickiej podstawówki 
rozpoczęli od udziału w wykładach na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach. 

Interaktywne wykłady „BIOROBOTYKA – UNIBOT – Kon-
struujemy i programujemy roboty. Serio” cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Najmłodszym podobało się spotkanie  
z Bobotem, który pracuje w szpitalu dziecięcym. Dzieci po-
znały historię jego powstania, mogły również nim sterować. 

Druga część była poświęcona owadom, a właściwie ich 
zachowaniom, które są inspiracją dla programistów robotów. 
Uczniowie zapoznali się z budową owadów oraz różnymi ro-
dzajami badań prowadzonymi na Wydziale Biologii i Ochro-
ny Środowiska w zestawieniu z nowoczesną technologią. Nie 
obyło się bez pisków podczas oglądania karaczanów. 

W trakcie trzeciej części zaprezentowano proste przykła-
dy jak zwierzęta społeczne komunikują się ze sobą. Na przy-
kładach niewielkich robotów uczestnicy wykładów mogli 
lepiej zrozumieć złożone zachowania zwierząt. 

Udział w wykładach był nie tylko ciekawą lekcją, ale 
również wpisał się w Wewnątrzszkolny System Doradztwa 
Zawodowego, wskazując uczniom interesującym się na-
ukami przyrodniczymi oraz informatyką ścieżkę edukacji.  
SP Strzyżowice

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY W PSARACH REPREZENTOWALI GMINĘ W VARPALOCIE  
NA WĘGRZECH 
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„Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” 
Wisława Szymborska

Szkoła w Dąbiu już po raz szósty 
wzięła udział w Narodowym Czytaniu. 
W tym roku zmierzyła się z „Przedwio-
śniem” Stefana Żeromskiego. Wspólne 
czytanie rozpoczęło się od krótkiej pre-
zentacji dotyczącej życia i twórczości 
pisarza. Uczniowie poznali kilka cieka-
wostek i sekretów z jego życia. Następ-
nie dyrektor, polonistki oraz uczennica 
z klasy siódmej przeczytali wybrane 
fragmenty utworu. Dla wszystkich była 
to ciekawa i wyjątkowa lekcja historii. 
Wspólne czytanie pozwala poznawać 
dzieła wybitnych pisarzy oraz przynosi 
radość z kontaktu z „wielką literaturą”.  
Dąbie

NARODOWE CZYTANIE 2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZYŻOWICACH
10 września w szkole w Strzyżowicach odbyła się kolejna 

odsłona akcji „Narodowe Czytanie”, nad którą patronat ho-
norowy sprawuje para prezydencka. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o pol-
szczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się  
w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której nauczycielki 
języka polskiego - Bożena Nobis Siudak i Sylwia Sobczyk 
czytały uczniom „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Z uwagi na stopień trudności lektury uczennice klas star-
szych zaprezentowały młodszym dzieciom inne dzieła zna-
nych polskich pisarzy.

„Szkolne czytanie” pokazało wychowankom piękny, prze-
krojowy obraz naszej kultury i literatury narodowej oraz wskazało korzyści płynące z czytania książek. SP Strzyżowice

NARODOWE CZYTANIE W DĄBIU

WYCIECZKA ROWEROWA

Uśmiechnięci, pełni pozytywnej 
energii, w doskonałych humorach 
uczniowie szkoły w towarzystwie na-
uczycieli oraz rodziców wybrali się  
w sobotnie przedpołudnie 8 września 
na wycieczkę rowerową. Do pokonania 
mieli sporo kilometrów - trasę  wokół 
Pogorii IV. Wszyscy doskonale poradzi-
li sobie na trasie, przestrzegając zasad 
ruchu drogowego i dbając o bezpie-
czeństwo swoje oraz innych uczest-
ników wyprawy. Trochę zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni dotarli do celu wy-
prawy, a tam czekała zasłużona nagro-
da - ognisko i pyszne kiełbaski. Uczest-
nicy nie zamierzają spocząć na laurach 
i planują kolejną wyprawę połączoną  
z akcją  „Pomoc Mierzona Kilometra-
mi”. Będą jeździć i pomagać. Dziękuje-

my wszystkim uczestnikom wycieczki.  Do zobaczenia na trasie. Dąbie

GŁOS SZKOLNY
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MŁODZIEŻ JAKIEJ NIE ZNACIE... - WZORY OSOBOWE GODNE NAŚLADOWANIA

15 czerwca w Senacie RP odbyło się uroczyste posu-
mowanie Ogólnopolskiego Konkursu Biograficznego 
„Młodzież, jakiej nie znacie… – wzory osobowe godne 
naśladowania”. Konkurs zorganizowała Katedra Pedago-
giki i Edukacji Szkolnej KUL w Lublinie. W spotkaniu wzię-
ło udział 26 uczniów z różnych stron Polski, którzy zostali 
zaproszeni wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami na 
promocję książki: „ Młodzież, jakiej nie znacie…”, zawie-
rającej wyróżnione prace konkursowe opisujące ich bio-
grafie.

Wśród nich znalazła się absolwentka Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Roksana Wilmowska, 
której towarzyszyła nauczycielka, autorka pracy konkur-
sowej, Małgorzata Borowiecka oraz mama dziewczynki, 
Joanna Wilmowska.

Podczas uroczystej gali Roksana otrzymała statuetkę 
wzorca osobowego. Autorka pracy, Małgorzata Boro-

wiecka przedstawiła literacką działalność Roksany. Zwró-
ciła uwagę na jej systematyczność, pracowitość i zaan-
gażowanie. Roksana Wilmowska przez cały okres pobytu  
w szkole podstawowej promowała szkołę w swojej gmi-
nie, regionie oraz kraju. Wykazywała się ogromna konse-
kwencją w wykonywaniu podejmowanych działań. Mimo 
wielu obowiązków wynikających z nauki, Roksana zawsze 
chętnie nawiązywała współpracę, która owocowała fan-
tastycznymi opowiadaniami, wywiadami czy wierszami.

Podczas pobytu w warszawie laureaci konkursu spo-
tkali się w Pałacu Prezydenckim z Pierwszą Damą, która 
skierowała do nich wiele ciepłych słów, podkreślających 
ich zaangażowanie w różne dziedziny życia. 

Gratulujemy! SP Sarnów

GŁOS SZKOLNY

20 września dwie najmłodsze grupy z Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach odbyły pierwszy spa-
cer na pobliskie skrzyżowanie. Grupa 3-4 latków „Motylki” 
oraz 4-5 latki „Wesołe nutki”, ubrane w kamizelki odblaskowe, 
maszerowały po chodniku rozpoznając poszczególne znaki 
drogowe poznane na zajęciach. Pod czujną opieką wycho-
wawców oraz pomocy nauczyciela, dzieci rozpoznawały też 
swoje domy. W trakcie spaceru towarzyszył im pluszowy wąż 

– nieodzowny pomocnik każdego wyjścia najmłodszych. 
Na skrzyżowaniu przedszkolaki zaprzyjaźniły się z „ze-

brą”, która pomogła im bezpiecznie przejść na drugą stro-
nę.  Następnie dzieci dotarły do placu zabaw, na którym 
spędziły bardzo miło czas. 

W drodze powrotnej nasi milusińscy głośno śpiewali sło-
wa poznanych piosenek: 

„Po ulicach auta pędzą w różne strony
Uważajcie dzieci na światło czerwone(...)”  

ZSP Strzyżowice

POZNAJEMY ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO SKRZYŻOWANIU
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

16 września na placu szkolnym odbył się szkolno-sołecki 
piknik patriotyczny pod szyldem „Dobre, bo polskie”. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas liczni goście: przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Psarach, „Kapela Gródków” oraz zespół śpie-
waczy „Nasz Gródków”, delegacja z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gródkowie, uczniowie wraz z rodzicami i dziadkami, 
nauczyciele i pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna. 
Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły Beatę Polaniecką, 
sołtysa Tadeusza Majerczyka oraz wójta gminy Psary Tomasza 
Sadłonia, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów oraz część ar-
tystyczna. 

Na szkolnym korytarzu zostały wystawione prace uczniów, 
które zostały wykonane na: konkurs fotograficzny „Piękno zie-
mi ojczystej” oraz konkurs patriotyczno-literacki „Mój wiersz  
o Polsce”. Z kolei na scenie jury ogłosiło wyniki obu konkur-
sów, a także wręczyło zwycięzcom dyplomy i nagrody.

Zebrani gości mogli obejrzeć występ zespołów klasowych 

prezentujących piosenki, tańce oraz utwory poetyckie o te-
matyce patriotyczno-regionalnej. W programie artystycznym 
znalazły się także występy: gimnastyczek z Akademii Gimna-
styki Artystycznej AKS Niwka w Sosnowcu oraz szkolnego ze-
społu cheerleaderek. Na scenie wystąpiły także: zespół śpie-
waczy „Nasz Gródków” oraz „Kapela Gródków”, która w swoim 
programie artystycznym – oprócz wykonania piosenek, prze-
prowadziła także zabawy, naukę tańca regionalnego „zumba 
na ludową nutę” oraz konkurs wiedzy w formie zagadek dla 
najmłodszych.

Dla dzieci oraz dorosłych przygotowane zostały także: 
zajęcia plastyczne, malowanie dziecięcych buziek oraz gry  
i zabawy ruchowe na boisku i placu zabaw. Goście mieli tak-

że okazję w zabawny sposób „połamać język” na łamańcach 
językowych.

Wszyscy zgromadzeni na festynie mieli okazję popróbo-
wać regionalnych smaków. Przed wejściem do szkoły powsta-
ła malowana kredą gródkowska łąka, a w środku placówki 
zawiśnie uszyta w czasie festynu biała flaga z czerwonymi 
sercami.  Dla gości dostępne było stoisko z ciastami oraz prze-
tworami, które można było nabyć za symboliczną opłatę,  
a z których dochód przeznaczony zostanie na potrzeby szko-
ły. Poczęstunek obejmował także kawę i herbatę oraz potrawy 
regionalne „sołeckie smaki”, takie jak: żurek z kiełbasą, bigos, 
pieczonki i chleb ze smalcem. Przeprowadzony został także 
konkurs na najlepszy tradycyjny sernik, który jest rodzimym, 
tradycyjnym ciastem w Polsce.

Spotkanie było okazją do miłego, wspólnego wykorzysta-
nia czasu w ciepłe niedzielne popołudnie. Jego celem było za-
prezentowanie różnorodnych pasji, poznanie bogactw i sma-
ków regionu, wspieranie idei podtrzymywania zwyczajów  
i tradycji, a także integracja środowiska szkolnego i lokalnego 
oraz wspieranie więzi międzypokoleniowych.  SP Gródków
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JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO CHLEBA

9 września w Sarnowie odbyło się jubileuszowe, X Święto Chleba. Tradycyjnie zainaugurowała je uroczysta msza 
święta w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Ciszewski.

Po mszy w barwnym korowodzie 
uczestnicy święta przeszli na plac przy 
Ośrodku Kultury w Sarnowie, gdzie od-
była się część artystyczna uroczystości. 
Tradycyjnego rozkrojenia chleba i po-
częstunku wszystkich gości dokonali 
wójt Tomasz Sadłoń, sekretarz Mirella 
Barańska-Sorn, skarbnik Joanna Przy-

byłek, radni z Sarnowa Małgorzata Ilo-
na Pasek i Aleksander Jewak oraz sołtys 
Sarnowa Zofia Musiał. Organizatorzy 
podsumowali poprzednie edycje święta 
i podziękowali osobom, instytucjom i or-
ganizacjom działającym w Sarnowie za 
coroczną pomoc w organizacji imprezy. 

Przed licznie zgromadzoną publicz-

nością zaprezentowały się zespoły śpie-
wacze „Zagłębianki”, „Tęcza” i „Nasz Gród-
ków”. Na najmłodszych uczestników 
czekał konkurs plastyczny „Wspomnienie 
z wakacji” z nagrodami ufundowanymi 
przez Gminny Ośrodek Kultury. Zwień-
czeniem imprezy była zabawa taneczna, 
którą poprowadził zespół „Art Music”.

Nie zabrakło także tradycyjnego 
poczęstunku, czyli chleba ze smalcem  
i swojskim ogórkiem kiszonym oraz 
pysznych ciast przygotowanych przez 
KGW Sarnów.

Do powodzenia tej imprezy bez 
wątpienia przyczyniły się organizacje 
społeczne z terenu sołectwa - Koło 
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza 
Straż Pożarna, którym organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie i wsparcie. Szczegól-
ne podziękowania składają na ręce 
Marii Dziedzic - wieloletniej kierownik 
Ośródka Kultury w Sarnowie, sołtysa  
i radnej sołectwa, która jest pomysło-
dawczynią tego święta. GOK

Na Święcie Chleba nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku

FESTYN SOŁECKI W MALINOWICACH
29 września na placu przy budynku byłej szkoły w Malinowicach odbył się festyn sołecki. Uroczystościom towarzy-

szyła premiera książki o Malinowicach oraz symboliczne otwarcie wyremontowanego placu rekreacyjnego.

Festyn został otwarty przez wójta 
gminy Psary Tomasza Sadłonia. Na-
stępnie na scenie pojawił się znany  
w regionie pisarz i kronikarz Bolesław 
Ciepiela wraz z córką Beatą Ciepielą-
-Czaplą, która napisała książkę o sołec-
twie Malinowice. Autorka wręczyła na 
scenie podziękowania wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do wydania 
monografii.

Po części oficjalnej na scenie wystą-
piły zespoły „Tęcza” z Psar oraz „Od Do”  
z Preczowa. Widzowie mieli okazję po-
słuchać i pobawić się przy dźwiękach 

muzyki folklorystycznej oraz rozrywko-
wej. Ostatnimi wykonawcami na scenie 
był zespół Art Music, który poprowadził 
dla mieszkańców zabawę taneczną.

Impreza została zorganizowana 
przez Urząd Gminy w Psarach, Gminny 
Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Pol-
ski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów z Malinowic. Na festynie obec-
ni byli: wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń 
wraz z małżonką, radny sołectwa Mali-

nowice Remigiusz Olesiński, zastępca 
wójta Marta Szymiec, sekretarz Mirella 
Barańska-Sorn, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Gminy Psary Anna Na-
gły, sołtys Malinowic Krystyna Stajno, 
prezeska Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Malinowic Te-
resa Olesińska, prezeska Koła Gospodyń 
Wiejskich z Malinowic Ryszarda Będ-
kowska oraz społeczność sołectwa Ma-
linowice. GOK

Na scenie wystąpił zespół „OD DO”

Imprezie towarzyszyło symboliczne 
otwarcie placu rekreacyjnego
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ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Kolejne Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się pod znakiem niezwykłego rekordu – licznie przybyłym miesz-

kańcom wydano 700 porcji pysznych pieczonek! 15 września na stadionie Jedności Strzyżowice nie brakowało ani 
dobrego jedzenia, ani licznych atrakcji.

Po uroczystym otwarciu imprezy 
przez wójta Tomasza Sadłonia, na sce-
nie wystąpili uczniowie i przedszkolaki 
ze Strzyżowic. Część artystyczną roz-

poczęła grupa „Przyjaciele Misia Uszat-
ka”,  a zaraz po niej pojawiły się „Praco-
wite Pszczółki”. Nie zabrakło występów 
solowych w wykonaniu Leny Krawiec, 

Nadii Sowińskiej, Pawła Grochali i Julii 
Sibielak oraz popisu tanecznego w wy-
konaniu grupy „Ja Tańczę”. W drugiej 
części programu artystycznego wystą-
piły zespoły „Strzyżowiczanie”, „Kapela 
Gródków” i „Nasz Gródków”. Zwieńcze-
niem imprezy była zabawa taneczna 
przy zespole „Art Music”.

Na uroczystości nie zabrakło wój-
ta Tomasza Sadłonia, radnego Jacka 
Gwoździa, sekretarz Mirelli Barańskiej-
-Sorn, skarbnika Joanny Przybyłek, 
sołtysa Strzyżowic Włodzimierza Lisa, 
dyrektor GOK Anny Nagły, wicedyrek-
tora ZSP w Strzyżowicach Magdaleny 
Zrałek-Wolny, dyrektora ZGK Łukasza 
Siwczyka, prezesek KGW Zdzisławy 
Kurek i Jolanty Woźniak, prezesa OSP 
Grzegorza Flaka oraz licznie przyby-
łych mieszkańców Strzyżowic i gminy 
Psary. GOK

Na uczestników czekało wiele atrakcji

LATO SENIORÓW

Członkowie Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza po raz kolejny udowodnili, że wbrew metrykalnym zapisom w ser-
cach mają ciągle maj. Lato ze swą wyjątkowo piękną w tym roku aurą stworzyło im wiele okazji do wspólnych wyjaz-
dów, do odkrywania kolejnych pięknych zakątków naszego kraju i do integracyjnych spotkań w plenerze.

Po jednodniowych wycieczkach do 
Czernej, Wrocławia, Częstochowy prze-
szedł czas na dłuższe eskapady. W lipcu 
klubowicze spędzili kilka niezapomnia-
nych dni na Mazurach. Kraina Tysiąca 
Jezior zauroczyła ich nie tylko malow-
niczym krajobrazem, spotkaniem oko 
w oko ze zwierzętami na safari-zoo pod 
Giżyckiem, ale też ciekawymi miejsca-
mi sakralnymi, takimi jak Święta Lipka 
i Giertrzwałd.  A że Mazury to też ślady 
burzliwej przeszłości Polski, grupa zali-
czyła trudną lekcję historii w Wilczym 
Szańcu – kwaterze Hitlera, zamaskowa-
nym miasteczku w sercu lasu.  

Wykorzystując swoją obecność  
w pobliżu granicy z Litwą członkowie 
klubu udali się na jednodniową wy-
cieczkę do Wilna, by poszukać polskich 
śladów na Cmentarzu na Rossie, za-
trzymać się w kaplicy w Ostrej Bramie 
i zwiedzić z przewodnikiem Stare Mia-
sto. W pobliskich Trokach oczarował 
ich bajkowy, średniowieczny zamek na 
wyspie, a potem gościna w karaimskiej 
chacie i niepowtarzalny smak kibinów. 
Dopełnieniem pięknych chwil spę-
dzonych na Mazurach było wieczorne 
ognisko w Okrągłem, przywołujące 

urok augustowskich nocy upamiętnio-
nych  przed laty w piosence Marii Ko-
terbskiej. 

We wrześniu na dwa tygodnie se-
niorzy przenieśli się nad polskie morze. 
Zatrzymali się w Jastarni, na Mierzei 
Helskiej i cieszyli urokami późnego lata, 
które zachęcało do plażowania, długich 
spacerów oraz zwiedzania nadmorskich 
miejscowości; Helu, gdzie znajduje się 
symboliczny „początek” Polski oraz 
Gdańska z urokliwym Długim Targiem, 

Złotą Brama, Fontanną Neptuna i wielu 
innymi wspaniałymi zabytkami. Senio-
rzy udali się też na wycieczkę do Mal-
borka, by poznać jedną z największych 
i najlepiej zachowanych gotyckich 
twierdz obronnych na świecie. 

Członkowie Klubu Seniora Brzęko-
wice-Goląsza lato 2018 mogą uznać za 
udane, ale ponieważ nie lubią bezczyn-
ności już mają opracowany plan wyjaz-
dów na okres jesienno-zimowy. Nowe 
miejsca czekają na odkrycie. TKG

Seniorzy przed zamkiem w Malborku
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FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI

24 sierpnia na stadionie LKS Iskra Psary odbył się festyn z okazji zakończenia wakacji.

Pomimo początkowo mocno desz-
czowej aury na stadionie pojawiły się 
niezrażone pogodą dzieci i młodzież 
dla których tego dnia władze samorzą-
dowe i GOK Gminy Psary przygotował 
sporo atrakcji. Jedną z nich były bez-
płatne dmuchańce, które jak zawsze 
cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
Kolejną były zawody sportowe, w któ-
rych trzeba było wykazać się szybko-
ścią i zręcznością na aż 6 stanowiskach, 
aby znaleźć się w gronie zwycięzców. 
Nie zabrakło także atrakcji dla arty-
stycznych dusz, które mogły dać popis 
swojej fantazji w konkursie plastycz-
nym związanym ze wspomnieniami 
z wakacji. Najlepsi w poszczególnych 
konkurencjach zostali nagrodzeni z rąk 
wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia. 
Podczas festynu rozdano także nagro-
dy dla wzorowych uczestników piłkar-

skiego obozu sportowego w Zakopa-
nem.

Festyn zakończył pokaz kina plenero-

wego, na którym można było obejrzeć 
zabawną animację „Siedmiu krasnolud-
ków ratuje Śpiącą Królewnę”. GOK

Na dzieci czekały konkursy z nagrodami

JUBILEUSZ 90.LECIA OSP W GÓRZE SIEWIERSKIEJ

Jubileuszowe obchody rozpoczął 
przemarsz strażaków oraz zaproszo-
nych na uroczystość gości na stadion 
sportowy w Górze Siewierskiej. Na-
czelnik OSP Sergiusz Cichoń złożył 
tam meldunek wiceprezesowi Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP, prezesowi Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP druho-
wi Zdzisławowi Banasiowi. Następnie, 
po wciągnięciu flagi na maszt, rozpo-
częła się uroczysta msza święta.

Tuż po niej przystąpiono do wrę-
czenia medali zasłużonym strażakom. 
Złoty medal „za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymał Jerzy Dulik, a brązo-

we medale: Krzysztof Kotuła, Artur 
Cichoń i Andrzej Biedroń. Odznaki 
Strażaka Wzorowego otrzymali Kamil 
Kaczorowski i Dawid Zając. Wielu dru-
hów z tej jednostki zostało również 
odznaczonych medalami za wysługę 
lat. Nie zabrakło gratulacji i podzięko-
wań za ciężką pracę strażaków, a także 
życzeń bezpiecznych powrotów z ak-
cji ratowniczych.

W tej szczególnej uroczystości stra-
żakom towarzyszyli: dyrektor biura 
wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak 
Anna Krzemińska, wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP, prezes Zarządu Oddziału Po-

wiatowego Związku OSP RP dh Zdzi-
sław Banaś, p.o. Komendanta Powiato-
wego PSP w Będzinie st. kpt. Arkadiusz 
Spera, prezes zarządu Gminnego OSP, 
wójt Tomasz Sadłoń, komendant 
Gminny OSP dh Tomasz Kot, prezes 
honorowy Zarządu Gminnego OSP dh 
Marian Kozieł, przewodniczący Rady 
Gminy Psary Jacenty Kubica, radna 
Krystyna Kluszczyk, zastępca wójta 
Marta Szymiec, skarbnik Joanna Przy-
byłek, sołtys Góry Siewierskiej Marian 
Sobieraj, prezesi i delegaci jednostek 
OSP oraz zaproszeni goście. Red.

Już od blisko wieku strażacy ochotnicy z Góry Siewierskiej są w ciągłej gotowości do niesienia pomocy potrzebują-
cym. 22 września jednostka OSP świętowała jubileusz 90.lecia istnienia.

Jubileusz odbył się na stadionie w Górze Siewierskiej

Na uroczystości wręczono medale  
i odznaczenia
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ŚWIATOWY FOLKLOR NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Festiwal, zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, 
był częścią 31. Międzynarodowego Stu-
denckiego Festiwalu Folklorystyczne-
go organizowanego przez Uniwersytet 
Śląski w Katowicach. Na festiwalowej 
scenie zaprezentowały się zespoły 
folklorystyczne z Panamy, Gruzji, Mek-
syku, Serbii i z Polski. Każdy z zespo-
łów występował na scenie dwukrotnie,  
a tancerze zaprezentowali zgromadzo-
nej widowni wyjątkowe umiejętności. 
Szczególne emocje wzbudził występ 
gruzińskiego zespołu „University 2”, 
który znany jest także pod nazwą „la-
tający Gruzini”. W trakcie swoich wy-
stępów artyści dosłownie unoszą się w 
powietrzu, dzięki wykorzystaniu ory-
ginalnej techniki tańczenia na palcach 
bez użycia point. To jedyny zespół na 
świecie, który może się pochwalić taki-

mi umiejętnościami.
Ogromne wrażenie zrobili także 

Meksykanie z zespołu Compañía Fol-
klórica Orizaba Repique. Program arty-

styczny zespołu nawiązywał do tradycji 
i obrzędów stanu Veracruz, z którego 
pochodzą artyści. Tancerze i muzycy 
zaprezentowali na scenie ceremonię 

zaślubin, a także … piosenkę w języku 
polskim pt. „Kto handluje ten żyje”.

Kulturę bałkańską przybliżył zgro-
madzonym serbski zespół „KOSMAJ”, 

prezentujący układy choreograficzne 
związane z regionem Vlaška, Šopska 
trojka, czy Vranjanska svita. Na pewno 
najbardziej zapamiętanym przez pu-
bliczność będzie jednak utwór,  pod-
czas którego na scenie pojawiła się ol-
brzymia beczka z kąpiącym się w niej 
tancerzem. 

Jako kolejny na scenie pojawił się 
Wielki Zespół Tańca Ludowego Panama 
Fuerte Raza, który uznawany jest za naj-
bardziej ekspresyjny zespół pokazujący 
folklor panamski, a o tym, że nie są to 
tylko puste słowa publiczność przeko-
nała się już parę chwil po ich wejściu na 
scenę. Zespół przedstawił publiczności 
awangardowy repertuar w niezwykle 
barwnych kostiumach, a panamskie ryt-
my porwały wielu do tańca.

Nie zabrakło także polskich akcentów 
– podczas występu Studenckiego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Katowice” widzo-
wie mieli okazję obejrzeć między inny-
mi śląskie, zagłębiowskie, podhalańskie, 
czy łowickie tańce. GOK

Egzotyczna muzyka, barwne stroje, wspaniała atmosfera i przeboje z najdalszych zakątków globu – tak 1 września 
prezentował się stadion LKS Iskra Psary. Po raz drugi zagościł na nim Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny.

KULTURA

ZAGŁĘBIOWSKI TWÓRCA DOCENIONY WYJĄTKOWYM TYTUŁEM
Bolesław Ciepiela to postać wy-

jątkowa – zagłębiowski pisarz, re-
gionalista, kronikarz i poeta, autor 
55 książek, ponad 140 artykułów  
w czasopismach naukowo-tech-
nicznych i ponad 1300 tekstów i 
notatek w prasie. Swój dorobek na-
ukowo-literacki prezentuje na licz-
nych spotkaniach autorskich orga-
nizowanych w naszym regionie.

We wrześniu Bolesław Ciepiela spo-
tkał się z czytelnikami w będzińskiej re-
stauracji Patria, w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece w Będzinie, w sosnowieckim 
Klubie im. Jana Kiepury i podczas fe-
stynu sołeckiego w Malinowicach. Do-
robek zagłębiowskiego pisarza doce-
niła również Centralna Rada Naukowa 
Instytutu Autorskiego w Warszawie, 
nadając mu tytuł doktora honoris cau-
sa, przyznawany osobom szczegól-
nie zasłużonym dla nauki i kultury. BC

Na festiwalowej scenie zaprezentował się zespół z Serbii

Ogromne wrażenie na publiczności zrobił występ zespołu z Panamy

Bolesław Ciepiela podczas  
festynu sołeckiego w Malinowicach
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WSPOMNIENIA Z GMINNYCH DOŻYNEK
Barwne korowody i artystyczne występy w gminie Psary. Wszystko za sprawą tegorocznych dożynek, organizowa-

nych 2 września.

Imprezę rozpoczęło tradycyjne 
przejście korowodu spod Urzędu Gmi-
ny na stadion LKS Iskra Psary, gdzie od-
była się msza święta. Po niej obrzęd do-
żynkowy przedstawił zespół śpiewaczy 
Dąbie, a wójt Tomasz Sadłoń wygłosił 
przemówienie, w którym podkreślił 
znaczenie pracy rolników i ich codzien-
nego trudu.

Po części oficjalnej rozpoczęły się 
występy artystyczne, zainaugurowane 
przez uczniów z zespołu folklorystycz-
nego ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. 
Następnie na scenie wystąpiły gmin-
ne zespoły śpiewacze: „Brzękowianie”, 
”Górzanie”, „Nasz Gródków”, „Od Do”, 
„Strzyżowiczanie”, „Zagłębianki” oraz 
kapela „Gródków”.

Po występach artystów z gminy Psa-
ry na scenie zagościł zespół Coco Afro, 
który rozgrzał publiczność przebojami 
z lat 70-tych i 80-tych, a część muzycz-
ną zakończył występ zespołu Milano. 
Zwieńczeniem tegorocznej imprezy 
dożynkowej był efektowny pokaz lase-

rowy firmy Visual Sensation.
Wraz z mieszkańcami Gminy na te-

gorocznych dożynkach bawili się zna-
mienici goście: posłanka na Sejm RP 
Barbara Chrobak, posłanka na Sejm RP 
Anna Nemś, posłanka na Sejm RP Beata 
Małecka-Libera, poseł na Sejm RP dru-
giej kadencji Wiesław Jędrusik, przed-
stawiciel wicemarszałek Sejmu RP Bar-
bary Dolniak mecenas Bartosz Smółka, 
radny Sejmiku Województwa Śląskie-
go Mirosław Mazur, przewodniczący 
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii Kazimierz Karolczak, człon-
kowie Zarządu Powiatu Będzińskiego 
Rafał Pietrzyk i Włodzimierz Trzcionka, 
radna Rady Powiatu Ewa Bierońska, 
burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-
sław Banaś wraz z zastępcą Dariuszem 

Waluszczykiem i przewodniczącą Rady 
Miasta Barbarą Bochenek, komendant 
powiatowy PSP Adam Wilk, pierwszy 
zastępca komendanta powiatowego 
Policji w Będzinie Paweł Fryc, radni 
gminy Psary z przewodniczącym Ja-
centym Kubicą, zastępca wójta Gminy 
Psary Marta Szymiec, sekretarz gminy 
Mirella Barańska-Sorn, skarbnik Joan-
na Przybyłek, a także przedstawiciele 
związków, kół, stowarzyszeń i organi-
zacji pozarządowych, reprezentanci 
lokalnych przedsiębiorstw oraz miesz-
kańcy gminy Psary.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
dzięki wsparciu firm: Banimex Sp.z.o.o. 
i Azi-Bud z Będzina, Banku Spółdziel-
czego w Będzinie o/Psary, Przedsię-
biorstwa Przetwórstwa Drzewnego 
Gródków, firmy Transbud Wulkan Zdzi-
sław Wszoła, ciastkarni Kawiorscy, firmy 
Marcina Celi AUTOCENTRUM, Państwa 
Aleksandry i Bogdana Oliwy i składu 
budowlanego Anety Sowul. GOK

Zespół śpiewaczy „Dąbie” przedstawił obrzęd dożynkowy

Na imprezie bawiło się wielu mieszkańców gminy

Występ zespołu folklorystycznego ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu



24 KULTURA

30 LAT ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „DĄBIE”

21 września zespół śpiewaczy „Dąbie” świętował jubileusz 30-lecia istnienia grupy.
Jubileusz rozpoczął wójt Tomasz Sa-

dłoń, który wręczył członkom zespołu 
listy gratulacyjne. Następnie zespół „Dą-
bie” podziękował na scenie władzom 
samorządowym za udzielane mu przez 
lata wsparcie. Niezwykle miłym poda-
runkiem dla członków zespołu była wy-
dana specjalnie na tę okazję płyta, zawie-
rająca jego najlepsze utwory.

Po części oficjalnej nadszedł czas na 
jubileuszowy koncert zespołu, któremu 
przysłuchiwali się wszyscy zgromadzeni 
goście. Wśród publiczności znaleźli się: 
wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, radna 

Grażyna Polasiak, zastępca wójta Marta 
Szymiec, sekretarz Mirella Barańska-Sorn, 
sołtys Dąbia Tadeusz Kubik oraz delega-
cje Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów 
śpiewaczych z terenu gminy Psary. GOK

Zespół „Dąbie” świętował 30-lecie istnienia

40-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ ZESPOŁU „ZAGŁĘBIANKI” I KAPELI LUDOWEJ „SARNOWIANIE”
23 września w Ośrodku Kultury w Sarnowie Zespół „Zagłębianki” i Kapela Ludowa „Sarnowianie” obchodzili jubi-

leusz 40-lecia pracy artystycznej.

W tym wyjątkowym święcie zacnym 
jubilatom towarzyszyły władze samo-
rządowe gminy, proboszcz sarnowskiej 
Parafii ks. Andrzej Ciszewski, społecz-
ność sołectwa Sarnów i przyjaciele ze-
społu. Szczególnymi gośćmi uroczysto-
ści były Panie Zdzisława Szwedowska  
i Maria Gaduła pełniące funkcje kierow-
nika artystycznego Zespołu i chore-
ografa w momencie powstania Zespo-
łu, czyli przed czterdziestoma laty.

Jubilaci odebrali gratulacje, życzenia 
i podziękowania za wieloletnią pracę 
na rzecz krzewienia kultury i folkloru 

w gminie od wójta Tomasza Sadłonia, 
zastępcy wójta Marty Szymiec, sekre-
tarz Mirelli Barańskiej-Sorn i skarbnika 
Joanny Przybyłek. Psarski samorząd 
przekazał również zespołowi prezent - 
nowoczesny keyboard. Dyrektor GOK 
Anna Nagły wręczyła symboliczny bon 
o wartości 2000 zł, który pokryje koszty 
strojów dla zespołów. Każdy otrzymał 
również płytę CD, która została nagrana 
w tym roku przez jubilatów i wydana 
przez GOK Gminy Psary.

Nie zabrakło również życzeń i prezen-
tów od przewodniczącego Rady Gminy 

Psary Jacentego Kubicy, radnych z Sar-
nowa Małgorzaty Pasek i Aleksandra Je-
waka, naczelnika OSP Sarnów Łukasza 
Janoty oraz zaprzyjaźnionych zespołów 
folklorystycznych z gminy Psary. Jubilaci 
zadbali o smaczny poczęstunek dla go-
ści i wspaniałą zabawę taneczną.

Bogata oprawa jubileuszu nie była-
by możliwa gdyby nie zaangażowanie 
finansowe GOK Gminy Psary i sponso-
rów. Szczególne podziękowania należą 
się: Annie i Marcinowi Mularskim, Bog-
danowi i Aleksandrze Oliwom, Justynie 
Hołubowskiej, Małgorzacie Pasek, Zofii 
Musiał, Krzysztofowi Przybyłowskiemu, 
Halinie Solipiwko, Jadwidze Gradzik  
i Andrzejowi Knapikowi. GOK

Zespół wystąpił na uroczystości z okazji 40-lecia swojej pracy artystycznej

Jubileuszowa płyta zespołu

Na imprezie nie zabrakło  
jubileuszowych życzeń


