
Projekt przewiduje zaadoptowanie 
budynku, który obecnie jest w stanie su-
rowym, na nowoczesną salę szkoleniowo-
-koncertową z pochyłą widownią, sceną 
oraz mniejszą salą konferencyjno-katerin-
gową na parterze i szatnią zlokalizowaną 
pod widownią.

Widownia będzie miała pojemność 
nieco ponad 200 miejsc. Projekt przewi-
duje także wykonanie pełnego oświetle-
nia scenicznego, nagłośnienia oraz reży-
serki ponad widownią. Integralną częścią 
przedsięwzięcia jest termorenowacja ca-
łego obiektu, w ramach której budynek 
zostanie docieplony, a układ centralnego 

ogrzewania zostanie poddany całkowitej 
modernizacji. Przewiduje się przebudowę 
kotłowni, wykonanie nowego systemu 
wentylacji mechanicznej, a także zasto-
sowanie pompy ciepła – technologii wy-
korzystującej odnawialne źródła energii. 
Budynek w stanie surowym, w którym 
powstanie sala szkoleniowo-koncertowa 
jest częścią większego kompleksu bu-
dowlanego wykorzystywanego obecnie 
przez OSP, bibliotekę, pocztę oraz przy-
chodnię zdrowia. Przebudowa przewidu-
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Gmina Psary otrzymała komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na remont i prze-
budowę części budynku przy OSP w Strzyżowicach, w tym wykonanie sali widowiskowej.
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22 lipca br. Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach ogłosił przetarg na 
opracowanie kompleksowej dokumenta-
cji projektowej przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 913 od skrzyżowania z DK 78 
w miejscowości Celiny do skrzyżowania 
z DK 86, klasy G 1/2 o orientacyjnej dłu-
gości 13,5 km wraz z przeprowadzeniem 
wszystkich niezbędnych postępowań ad-
ministracyjnych, uzyskaniem decyzji ze-
zwalającej na prowadzenie robót budow-
lanych, pełnieniem nadzoru autorskiego 
oraz przygotowaniem dokumentacji 
geodezyjnej do regulacji prawnej działek 
zajętych pasem drogowym w zakresie 
inwestycji. Przygotowanie wspomnianej 
kompleksowej dokumentacji w odpo-
wiednio krótkim czasie zwiększa szanse 
na uzyskanie dofinansowania unijnego dla 
tego przedsięwzięcia w nowej perspekty-
wie budżetowej UE na lata 2014-2020. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Wa-
runków Zamówienia do wyżej wymienio-
nego przetargu kluczowa część dokumen-
tacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami 
ma zostać skompletowana do 30 grudnia 
2016 r. Obecnie Zarząd Dróg Wojewódz-

kich poszukuje wykonawcy projektu bu-
dowlanego. Termin składania ofert upły-
wa 7 września br. Opracowywany projekt 
będzie przewidywał poszerzenie jezdni 
asfaltowej do ok. 7 m szerokości, budowę 
ciągu pieszo-rowerowego praktycznie na 
całej jej długości, przebudowę niektórych 
skrzyżowań oraz rozwiązanie problemu 
odwodnienia pasa drogowego. Jeśli ten 
etap zakończy się pomyślnie, wówczas 
Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł 
złożyć wniosek o unijne dofinansowanie 
tej inwestycji, a w przypadku uzyskania 
takiego, przystąpić do wyłonienia wyko-
nawcy przebudowy drogi DW913.

Należy podkreślić, że do ogłoszenia 
tego przetargu wykorzystana została kon-
cepcja przebudowy DW913, którą opra-
cowano w ubiegłym roku z inicjatywy 
gminy Psary i przy jej współfinansowaniu 
(o czym informowaliśmy m.in. w paździer-
nikowym wydaniu Głosu Gminy Psary z 
2014 roku w artykule „Koncepcja przebu-
dowy DW 913 prawie gotowa”). Wspo-
mniana koncepcja zawierała podstawowe 
informacje na temat potrzeby przebudo-
wy tej drogi i jej przyszłego kształtu oraz 

otwierała drogę na objęcie tego przedsię-
wzięcia ewentualnym unijnym dofinanso-
waniem.

„Ogłoszony przez Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach przetarg na 
opracowanie projektu budowlanego 
DW913 to kolejny istotny krok na drodze 
do kompleksowej przebudowy ruchliwe-
go i ważnego ciągu komunikacyjnego dla 
mieszkańców kilku gmin. Mam nadzieję, 
że zadeklarowane w dokumentach po-
stępowania terminy realizacji poszczegól-
nych etapów działań projektowych uda 
się zachować. Teraz liczę na szybkie wy-
łonienie rzetelnego wykonawcy projektu. 
Wierzę również, że kompletna dokumen-
tacja projektowa umożliwi Zarządowi 
Samorządu Województwa Śląskiego na 
aplikowanie o unijne środki pomocowe 
na realizację tego przedsięwzięcia. Podsu-
mowując, cieszę się, że proces prac nad 
przebudową DW913 nabiera tempa po 
tym, jak samorząd gminy Psary wykonał 
pierwszy krok przygotowując koncepcję 
tego przedsięwzięcia w 2014 roku.” – sko-
mentował Wójt Gminy Psary, Tomasz Sa-
dłoń. Red.

je wydzielenie systemów grzewczych dla 
każdej z tych instytucji, co przyczyni się 
do bardziej ekonomicznego i ekologiczne-
go wykorzystania energii. W planach jest 
również remont elewacji całego budynku.

Roboty obejmą również przebudowę 
przyłącza gazowego, instalacji wodno-
-kanalizacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Ponadto otoczenie budyn-
ku zostanie rozsądnie zagospodarowane, 
dzięki czemu powstaną nowe miejsca par-
kingowe.

Dokumentację tego przedsięwzięcia 
pn. „Przebudowa i remont części budyn-
ku przy OSP Strzyżowice na Centrum 
Usług Społecznych” przygotowała firma 
VIZ-Projekt z Tychów. Koszt budowy 
szacowany jest na ok. 4 mln zł. Inwestycja 
posiada już wstępną gwarancję dofinanso-
wania z unijnych środków pomocowych 
– Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

Red.

INwEStyCjE

zaRzĄD DRÓG wOjEwÓDzkICh OGŁOSIŁ 
PRzEtaRG Na PROjEkt PRzEbuDOwy Dw913
zarząd Dróg wojewódzkich w katowicach ogłosił przetarg na opra-

cowanie projektu budowlanego przebudowy Dw913. tym samym rozpo-
czął się proces, który może doprowadzić do wykonania długo oczekiwa-
nej i koniecznej przebudowy tej drogi.

c.d. ze str. 1 „Dokumentacja budowlana...”

Wizualizacja sali szkoleniowo-koncertowej oraz elewacji budynku
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Na sezon wakacyjny zaplanowano prace drogowe w malinowicach na ulicy zielonej oraz w Górze Siewier-
skiej na odcinku łączącym ul. kościuszki z ul. Szopena. Roboty na pierwszej z nich są już w trakcie.

INwEStyCjE

Do tej pory oddano do użytkowania 
nowy, asfaltowy odcinek od skrzyżo-
wania z ulicą Sosnową do granicy z Dą-
brową Górniczą. Obecnie wykonywana 
jest podbudowa pod drogę i chodnik na 
drugiej części ulicy od skrzyżowania z uli-
cą Wiejską do skrzyżowania z Sosnową 
oraz pod zatokę autobusową.

W Preczowie na ulicy Szkolnej po-
wstanie ogółem 1012 mb. drogi wykona-
nej z asfaltobetonu, w tym 981 mb. drogi 
gminnej S4718 oraz 31 mb. drogi powia-
towej S4718. Na całej długości ulicy po-
wstanie chodnik oraz rów odwadniający, 
a na wybranych odcinkach także kanali-
zacja burzowa, która odprowadzi wody 
opadowe do Przemszy. W ramach prac 
przewidziano także przebudowę pobli-
skiej zatoki autobusowej przy ulicy So-
snowej o nawierzchni z kostki granitowej.

Wykonawcą przedsięwzięcia zostało, 
wyłonione w drodze przetargu, konsor-

cjum firm: P.P.U.H. LIBUD S.C. Liberda 
A., Liberda J. oraz Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych w Kato-
wicach. Koszt inwestycji wyniesie 1 924 
641,41 zł. W celu zapewnienia korzyst-
nego montażu finansowego gmina pozy-
skała dotację na przebudowę ul. Szkolnej 

z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, potocznie nazywanego 
„schetynówką”. Dofinansowanie to wy-
niesie do 50% wartości zadania. Prace 
zgodnie z umową mają zakończyć się 30 
października b.r.

Red.

POStęPy w buDOwIE uLICy SzkOLNEj w PRECzOwIE
w Preczowie trwają prace na ulicy Szkolnej, gdzie od kwietnia br. firmy PPuh Libud oraz wojewódzkie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w katowicach budują od podstaw ponad 1 km drogi z chodnikiem.

RuSzyŁ REmONt uL. zIELONEj w maLINOwICaCh

Prace prowadzone w Malinowicach na 
ulicy Zielonej polegają na usunięciu starej 
nawierzchni i wykonaniu nowej z frezu 
bitumicznego ze skropieniem nawierzch-

ni asfaltem i uwałowaniem, dodatkowo 
zjazd z drogi powiatowej zostanie wyko-
nany z asfaltobetonu. Wartość inwestycji 
na tej ulicy wyniesie 65 195,78 zł brutto.

Po zakończeniu robót w Malinowicach 
ten sam wykonawca rozpocznie prace 
budowlane w Górze Siewierskiej, gdzie 
zostanie przeprowadzony remont odcin-
ka drogi gminnej, która łączy ul. Kościusz-
ki z ul. Szopena. Zakres zadań obejmie 
zerwanie starego i położenie nowego as-
faltu oraz wykonanie odwodnienia. Do-
datkowo usunięta zostanie zużyta wiata 
przystankowa, a w jej miejsce powstanie 
nowa wraz z podświetlaną tablicą infor-
macyjną. Koszt tych prac wyniesie 81 999 
zł brutto

Wyżej opisane prace przeprowadzi 
wyłoniona w drodze przetargu firma 
Usługi Remontowo-Budowlane Halina 
Szymańska. Całość zadań ma zostać wy-
konana do 30 września b.r.

Red.

13 sierpnia br. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pt. „wykonanie remontu utwardzenia placu przy 
budynku urzędu Gminy w Psarach przy ul. malinowickiej”.

ROzbuDOwaNO PaRkING PRzy uRzęDzIE GmINy

W wyniku przeprowadzonych prac 
za Urzędem Gminy, w miejscu dawnych 
miejsc postojowych na nieutwardzo-
nej nawierzchni, powstał nowy par-
king wraz z odwodnieniem, wykonany 
z kostki betonowej niefazowanej. Tym 

samym interesanci, pracownicy urzę-
du oraz klienci punktów usługowych 
zlokalizowanych w tym obiekcie mogą 
korzystać z większej ilości miejsc po-
stojowych. Prace objęły także remont 
fragmentu ogrodzenia systemowego 

wraz z bramą i osprzętem oraz budowę 
fragmentu chodnika dla ruchu pieszego.

Wykonawcą tego przedsięwzięcia o 
wartości 82 935 zł była firma P.H.U.B. 
„Marmadex” z Myszkowa.

Red.

Widoczne postępy w budowie ul. Szkolnej w Preczowie

Niedawno rozpoczęte prace remontowe na ul. Zielonej
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Pod koniec sierpnia ukończono wspo-
mniany remont sali gimnastycznej w 
szkole w Sarnowie, gdzie wymieniono in-
stalację elektryczną i położono nową po-
sadzkę sportową, wykonaną ze specjalnej 
wykładziny z komponentów naturalnych 

w kolorach zieleni oraz żółci. W ramach 
tego zadania zamontowano nową wenty-
lację i oświetlenie wraz z zasilaniem oraz 
wymieniono bramki do piłki ręcznej. 

Inwestycja na sali przy Gimnazjum 
w Psarach jest jeszcze w trakcie. Prace 

obejmują wykonanie systemowej po-
sadzki sportowej na istniejącym parkie-
cie z wierzchnią warstwą wykładziny z 
komponentów naturalnych. Projekt za-
kłada także roboty demontażowe osłon 
grzejników, listew przypodłogowych, 
urządzeń sportowych. Pomieszczenie sali 
gimnastycznej zostanie przemalowane. 
Dostarczone i zamontowane będą nowe 
urządzenia sportowe i bramki, tablice do 
koszykówki, szyny ścienne z naciągiem 
do siatkówki oraz elektroniczna tablica 
wyników. Na ścianach zawisną materace, 
chroniące ciało przy uderzeniu. Obecnie 
ściany na sali zostały pomalowane, wy-
mieniono wentylację, a budowlańcy kładą 
posadzkę na podłodze.

Wymienione inwestycje wpisano do 
tzw. bazy sportowej Marszałka Woj. Ślą-
skiego na 2015 r. – dokumentu strategicz-
nego, który daje możliwości pozyskiwania 
dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej zarządzanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Łączny koszt prac na 
obu salach gimnastycznych wyniesie 361 
526 zł brutto, z czego 119 303 zł ma stano-
wić dofinansowanie z Ministerstwa. Red.

GENERaLNE REmONty SaL GImNaStyCzNyCh w SaRNOwIE I PSaRaCh
w wakacje wykonano prace remontowe w salach gimnastycznych w 

Szkole Podstawowej w Sarnowie oraz w Gimnazjum w Psarach. Inwesty-
cję zrealizowała, wyłoniona w drodze przetargu, firma Pbu „budomas” 
zbigniew masłowski z wrocławia.

Sala gimnastyczna w Sarnowie po kompleksowym remoncie

W ramach tego zadania przeprowa-
dzono remont korytarza z wyłożeniem 
lamperii z marmuritu oraz pomalowaniem 
sufitu. W dziewięciu klasach i dziesię-
ciu innych pomieszczeniach wymieniono 
drzwi wewnętrzne. Renowację przeszedł 
również parkiet: w pięciu klasach został 
wycyklinowany, a w jednej położono 
nowy. Po remoncie uczniowie skorzy-
stają z bezpieczniejszych dwóch klatek 
schodowych, na których wyłożono płytki 
antypoślizgowe oraz zamontowano nową 
balustradę. Z kolei górny korytarz został 
wyłożony posadzką z wykładziny.

Wartość wyżej opisanych prac re-
montowych wyniosła zgodnie z umową 
150 000 zł. Red.

SzkOŁa w SaRNOwIE PRzESzŁa GRuNtOwNy REmONt wEwNętRzNy
w Szkole Podstawowej w Sarnowie z początkiem wakacji rozpoczął się gruntowny remont, dzięki któremu 

uczniowie od września będą mogli kształcić się w lepszych warunkach.

Fragment wyremontowanego korytarza w sarnowskiej szkole

w połowie sierpnia na zlecenie zakładu Gospodarki komunalnej w Psarach uzupełniono braki w nawierzch-
ni i jezdni wzdłuż ciągu chodników na ulicach wiejskiej i Szkolnej w Psarach.

PRaCE uzuPEŁNIajĄCE PRzy ChODNIkaCh w PSaRaCh

Zakres prac obejmował m.in. usunię-
cie luźnych elementów nawierzchni as-
faltobetonowej w szczelinach pomiędzy 
jezdnią a krawężnikami, skropienie po-
wierzchni emulsją kationową i wykonanie 

uzupełnienia w postaci warstwy ścieralnej 
o grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Te 
z pozoru drobne prace poprawiają bez-
pieczeństwo poruszających się pojazdów 
i pieszych oraz zwiększą trwałość samej 

jezdni. Roboty zostały niedawno zakoń-
czone i zgłoszone do odbioru. Zadanie 
zostało wykonane przez Zakład Remon-
towo-Budowlany Maria Fisior, a wartość 
robót wyniosła 26 383,50 zł brutto. Red.
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za budynkiem Szkoły Podstawowej w Dąbiu wyłoniona w drodze przetargu firma Phu „Grumix” ze Słupii 
rozpoczęła prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego.

W ramach zadania ogrodzono cały 
obszar placu przy użyciu siatki stalowej, 
panelowej 3D o wysokości 1,2 m mon-
towanej na słupach stalowych, obetono-
wanych w gruncie, o rozstawie co 2,5 m. 
W ogrodzeniu zamontowano trzy furtki 
o wymiarach 1,2 x 1,2 m. Cała konstruk-
cja ma pełne zabezpieczenie antykorozyj-
ne, a jej długość wyniosła łącznie 135 mb. 
Ogrodzenie było niezbędne dla zapew-
nienia bezpieczeństwa użytkownikom 
placu, który sąsiaduje bezpośrednio z 
drogą oraz rowem odwadniającym.

Zadanie to wykonała firma RAF 
Group Rafał Górski z Zawiercia. kosz-
tem 14 815 zł brutto. Red.

jESt OGRODzENIE wOkÓŁ PLaCu w bRzękOwICaCh DOLNyCh
13 sierpnia br. zakończyły się prace polegające na wykonaniu ogrodzenia wokół nowego placu zabaw i siłow-

ni zewnętrznej ulokowanych na terenie po byłej mleczarni w brzękowicach Dolnych.

POwStajE NOwE bOISkO wIELOfuNkCyjNE PRzy SzkOLE w DĄbIu

Pracownicy firmy budowlanej usunęli 
już asfalt ze starego boiska z asfaltobeto-
nu i obecnie wykonują korytowanie pod 
nowa podbudowę dla boiska z bezpieczną 
nawierzchnią, a także niwelują teren.

Na nowym boisku przy szkole w Dą-
biu będzie można grać w: piłkę nożną, 
tenisa ziemnego oraz siatkówkę. Jego na-
wierzchnia pokryta zostanie krótką trawą 

syntetyczną, a obok obiektu znajdą się 
trybuny z siedziskami z polipropylenu dla 
64 osób. Boisko zyska osprzęt sportowy: 
4 kosze do koszykówki o konstrukcji jed-
nosłupowej, bramki aluminiowe do piłki 
ręcznej oraz mocowania do siatkówki. 
Na nowym obiekcie zostanie zamonto-
wane oświetlenie do gry po zmierzchu, 
piłkochwyty oraz ogrodzenie. Obok bo-

iska znajdzie się skocznia do skoku w dal z 
rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej 
i zeskocznia w formie piaskownicy. Przy 
okazji budowy boiska przewidziano rów-
nież wymianę części starego ogrodzenia 
przy szkole, a także wykonanie naprawy 
i odnowienie części elewacji budynku od 
strony boiska. Pozostała część placu za 
szkołą zostanie uporządkowana.

Koszt tej inwestycji wyniesie 440 000 
zł brutto, z czego 133 333 zł stanowi dota-
cja ze środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Zgodnie z umową prace potrwają 
do 30 września b.r.

Już wkrótce ogłoszony zostanie prze-
targ na drugi etap prac przy zagospodaro-
waniu otoczenia szkoły w Dąbiu. W jego 
ramach powstanie parking, chodnik wio-
dący do boiska wielofunkcyjnego, siłownia 
zewnętrzna oraz nowe ogrodzenie całego 
placu szkolnego. Dodatkowo zmoder-
nizowana zostanie droga dojazdowa na 
plac szkolny, a druga znajdująca się obok 
terenu szkoły będzie poszerzona tak, aby 
łatwo mógł na niej zawracać szkolny au-
tobus.

Red.

w połowie czerwca – w drodze zapytania ofertowego – wyłoniono wykonawcę nowego parkietu w dużej sali 
bankietowej Gminnego Ośrodka kultury w Gródkowie.

bęDzIE NOwy PaRkIEt w SaLI baNkIEtOwEj GOk w GRÓDkOwIE

Zleceniobiorca firma DREW-ART 
JMS Stanisław Majka do tej pory ro-
zebrała podłogę ze starego parkietu 
i poddała ją utylizacji. Obecnie trwa-

ją jeszcze prace nad pozbyciem się 
zewnętrznej warstwy betonu, która 
znajdowała się pod deskami. W dalszej 
kolejności zostanie wykonane podłoże 

pod nowy parkiet oraz montaż właści-
wej podłogi. Łącznie zostanie wyłożone 
187,6 m2 parkietu. Prace mają potrwać 
do 30 września 2015 r. Red.

Stalowe ogrodzenie wokół placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Brzękowicach

Prace nad budową boiska wielofunkcyjnego już się rozpoczęły
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Wniosek został pozytywnie zaopi-
niowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i 22 lipca 2015 roku pozy-
skaliśmy na ten cel 25 000 zł. Dzięki tej 
dotacji każda ze szkół otrzyma 5 000 zł 
na zakup sprzętu lekarskiego do gabinetu 
pielęgniarki, w tym m.in.: wag lekarskich 

ze wzrostomierzem, tablic do badania 
ostrości wzroku, termometrów, kozetek, 
a przede wszystkim apteczek pierwszej 
pomocy i przenośnych toreb pierwszej 
pomocy z wyposażeniem, które opieku-
nowie będą mogli zabierać ze sobą pod-
czas szkolnych wycieczek.

Zakupy potrzebnego sprzętu rozpocz-
ną się wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Wyposażenie to z pewnością 
poprawi jakość przeprowadzonych w 
szkole badań profilaktycznych oraz udzie-
lanej uczniom pomocy przedmedycznej 
w nagłych wypadkach. Red.

uCzNIOwIE z GmINy PSaRy POD LEPSzĄ OPIEkĄ mEDyCzNĄ 
bezpieczeństwo dzieci w szkołach to jeden z priorytetów psarskiej oświaty. Dlatego w maju gmina Psary 

wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 na doposażenie 
gabinetów opieki przedmedycznej w szkołach.

Pierwsza dostawa artykułów żywno-
ściowych odbyła się 11 sierpnia 2015 r. W 
dniach 12-13 sierpnia 200 osób objętych 
programem otrzymało paczki żywnościo-
we o łącznej wadze 4024,24 kg. W obec-

nej dostawie otrzymaliśmy następujące 
artykuły spożywcze: makaron świderki, 
ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, 
ser żółty, groszek z marchewką, koncen-
trat pomidorowy, dżem truskawkowy, 

mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie 
własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki 
żywnościowej jest skierowana do osób 
spełniających kryteria kwalifikowalności 
do statusu osoby najbardziej potrzebują-
cej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, spełniających 
kryteria określone w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej i których dochód nie 
przekracza 150% kryterium dochodo-
wego uprawniającego do skorzystania z 
pomocy społecznej (813 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej i 684 zł dla osoby 
w rodzinie).

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Za-
rządzającej Programem, którą jest Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
kryterium dochodowe uprawniające do 
udziału w Programie, jest ściśle okre-
ślone i nie dopuszcza się żadnych szcze-
gólnych okoliczności umożliwiających 
zakwalifikowanie osób, których dochody 
przekraczają ustalone kryterium, a np. ze 
względu na okoliczności losowe byłyby 
zainteresowane skorzystaniem z pomocy 
w ramach ww. Programu.

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym.

Red.

ROzDySPONOwaNO PIERwSzĄ tRaNSzę POmOCy żywNOśCIOwEj
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach rozpoczął w lipcu 2015 r. re-

alizację Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014 – 2020. w 
dniach 12-13 sierpnia do 200 osób objętych programem trafiły paczki 
żywnościowe z pierwszej dostawy.

Produkty wchodzące w skład pierwszej transzy pomocy żywnościowej

w dniach 16-21 sierpnia 2015 r. grupa reprezentantów gminy Psary będzie miała okazję uczestniczyć w 
międzynarodowym, interdyscyplinarnym spotkaniu, które odbędzie się w Varpalota na węgrzech.

PSaRy Na INtERDySCyPLINaRNym SPOtkaNIu Na węGRzECh

W wyjeździe do Varpalota weźmie 
udział 16 dzieci oraz 10 dorosłych. Mło-
dzież będą stanowili uczniowie z Gim-
nazjum w Psarach, a wśród dorosłych 
uczestników wyjazdu znajdą się człon-
kowie Zespołu Śpiewaczego Dąbie oraz 
dwoje urzędników. W spotkaniu wezmą 
również udział rezprezentaci z Rumunii 

c.d. na str. 7
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– miasto Petrozseny, Włoch – miasto 
Porto San Giorgio, Chorwacji – miasto 
Ilok i z Polski – gmina Psary.

Podczas wizyty odbędzie się szereg 
meczy młodzieżowych drużyn sporto-
wych z poszczególnych państw w piłce 
nożnej i ręcznej. Dodatkowo podczas 
zajęć wieczornych nastolatkowie będą 

mieć możliwość bliższego zapoznania się 
z kulturą oraz kuchnią państw uczest-
niczących w wyjeździe. W programie 
przewidziano także warsztaty dotyczą-
ce wiedzy o instytucjach Unii Europej-
skiej, prowadzone przez studentów. 
Podczas nich młodzież pozna procedurę 
legislacyjną Parlamentu Europejskiego. 

Dla dorosłych podczas spotkania 

przewidziano szereg paneli dyskusyj-
nych, w trakcie których będą omawiane 
kwestie dotyczące ekologii, turystyki 
oraz bieżących zadań, z którymi zmagają 
się samorządy poszczególnych krajów.

To edukacyjno-kulturalne przedsię-
wzięcie jest finansowane ze środków 
unijnego programu Europa dla Obywa-
teli. Red.

c.d. ze str. 6 „Psary na interdyscyplinarnym...”

korzystajmy z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu! 
Gmina Psary serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania z bezpłatnych „kawiarenek internetowych” wypo-

sażonych w przyjazny i nowoczesny sprzęt komputerowy. Na terenie naszej gminy istnieje aż 8 takich publicznych punktów wy-
posażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy zakupiony w ramach  projektu pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu 
do Internetu na terenie Gminy Psary”. Projekt ten został dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Dane teleadresowe poszczególnych punktów:

1. Biblioteka Psary, ul. Szkolna 45, tel. 32 267 21 62
2. Biblioteka Sarnów, ul. Szkolna 3, tel. 32 360 69 55
3. Biblioteka Dąbie, ul. Dolna 1, tel. 32 360 15 88
4. Biblioteka Strzyżowice, ul. Belna 1, tel. 32 360 43 55
5. Ośrodek Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 
tel. 32 267 22 59

6. Ośrodek Kultury w Preczowie, ul. Dębowa 1, 
tel. 32 267 22 19
7. Ośrodek Kultury w Górze Siewierskiej, ul. Szopena 5, 
tel. 32 265 03 93
8. Ośrodek Kultury w Brzękowicach Górnych, Brzękowice 
Górne 2, tel. 32 267 21 01

Radni obradowali zgodnie z przedsta-
wionym porządkiem, przyjmując uchwały 
m.in. w sprawach:
1) Przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gmi-
ny Psary.
2) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
3) Informacji z działalności Wójta Gminy 
Psary w okresie międzysesyjnym.
4) Zasięgnięcia od komendanta wojewódz-
kiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników.
5) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwa-
ły Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 
z dnia 28 października 2010r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w 

sołectwie Sarnów.
6) Zmiany Uchwały Nr XLVII/368/2010 
Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 
r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu po-
łożonego w sołectwie Gródków.
7) Określenia zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Psary.
8) Wyrażenia zgody na zbycie udziałów 
Gminy Psary w spółce „Recykling Wojko-
wice” Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością.
9) Wynajęcia nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 167/6, zabudowanej bu-
dynkiem położonej w Górze Siewierskiej, 

stanowiącej zasób gminny.
10) Przyjęcia do Komunikacyjnego Związ-
ku Komunalnego GOP w Katowicach Mia-
sta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.
11) Zmian w budżecie gminy na 2015 r.
12) Zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady 
Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014 roku w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 rok. 
14) Zmiany Uchwały Nr IX/91/2015 Rady 
Gminy Psary z dnia 25.06.2015 r.
15) Wyrażenia zgody na zamianę nieru-
chomości położonej w Strzyżowicach, sta-
nowiącej gminny zasób.

Red.

X SESja RaDy GmINy PSaRy
27 sierpnia 2015 roku odbyła się X sesja Rady Gminy Psary. Obrady toczyły się w sali konferencyjnej przy 

remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie. 
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We współpracy z gminą Psary ISO-
VER zorganizował konkurs, które-
go celem było pobudzenie myślenia 
mieszkańców w kierunku komplekso-
wych termomodernizacji. Gmina Psary 
wspomaga mieszkańców w pozyski-
waniu dotacji na termomodernizację 
domów i wymianę instalacji grzewczej 
na bardziej sprawną oraz ekologiczną. 
Niemniej, inwestycja w nowe instalacje 
bez zabezpieczenia budynku od strony 
ochrony cieplnej mija się z celem, dla-
tego na termomodernizację należy pa-
trzeć całościowo. 

Konkurs polegał na wyłonieniu ta-

kiej renowacji domu, która byłaby 
kompleksowa, to znaczy obejmowała 
izolację dachu, ścian, stropów itp. Za-
leżało nam na pokazaniu, że dach sko-
śny da się docieplić bez ingerencji w 
część mieszkalną poddasza, wykonując 
wszystkie prace na zewnątrz metodą 
nakrokwiową.

Niestety nie wpłynęło zgłoszenie, 
które pozwalałoby przyznać główną 
nagrodę w postaci materiałów o war-
tości 29 800 zł. Komisja w składzie 
przedstawicieli gminy Psary oraz Isover 
postanowiła jednak nagrodzić najlepszą 
aplikację, która może być przykładem 

właściwego podejścia do remontu 
domu połączonego z jego renowacją.

Przyznano nagrodę specjalną pani 
Magdalenie Łągowik – będzie to wełna 
mineralna szklana Uni-Mata oraz Pro-
fit-Mata w ilości 230,40 m.kw. i łącznej 
grubości 25 cm. Taki układ tych dwóch 
produktów pozwoli Państwu Łągowik 
zaizolować poddasze domu w standar-
dzie cieplnym, który będzie obowią-
zywał od 2021 r., a więc właśnie tak 
jak powinno się to robić, wykonując 
termomodernizację. Wartość nagrody 
specjalnej wyniosła 11 760,77 zł.

Red.

kONkuRS ISOVER DLa mIESzkaŃCÓw GmINy PSaRy ROzStRzyGNIęty
Rozstrzygnięto konkurs ISOVER dla mieszkańców gminy Psary na kompleksową termomodernizację domu. 

Nie przyznano nagrody głównej, jednak z radością ogłaszamy przyznanie nagrody specjalnej.

miło nam poinformować, iż na naszych stronach internetowych zostały opublikowane wszystkie materiały fil-
mowe i prezentacje multimedialne z konferencji oraz targów wystawienniczych poświęconych energooszczęd-
nym rozwiązaniom w budownictwie domów, które odbyły się w pod koniec czerwca br. w Dąbiu w gminie Psary.

PREzENtaCjE I fILmy O ENERGOOSzCzęDNym buDOwNICtwIE

Przypomnijmy, że w programie tego 
wydarzenia – stanowiącego część pro-
jektu informacyjno-edukacyjnego pod 
nazwą „Dom energooszczędny” – zna-
lazło się aż 11 prezentacji i wykładów, 
pokazy energooszczędnych i ekologicz-
nych urządzeń oraz rozwiązań techno-
logicznych dla domów, a także otwarty 
panel dyskusyjny. Na scenie sali konfe-
rencyjnej w Dąbiu znakomici eksperci z 
Planergia.pl, Saint-Gobain, Viessmann, 
Semper Power, Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu, Pracow-
ni Projektowej Architekt oraz Gminy 
Psary wyjaśniali w przystępny sposób 
najważniejsze zagadnienia związane 

m.in. z: termomodernizacją, niską emi-
sją, architekturą niskoenergetyczną, 
odpowiednim doborem działek bu-
dowlanych, technologiami odnawial-
nych źródeł energii czy możliwościami 
dofinansowań na eko-inwestycje. W 
przerwach pomiędzy wykładami goście 
mogli przyjrzeć się licznym wystawcom, 
prezentującym najnowsze technologie i 
urządzenia stosowane w ekologicznym 
i energooszczędnym budownictwie 
mieszkalnym.

W sumie 11 wykładom przysłuchi-
wało się blisko 200 osób, a ekspozycje 
aż 14 wystawców obejrzało ponad 300 
gości. Organizatorem przedsięwzięcia 
była Gmina Psary, a przy jego realizacji 
pomagał partner merytoryczny – eks-
perci specjalistycznego portalu ekolo-

c.d. na str. 9

Kadr z tematycznego filmu informacyjnego o fotowoltaice

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń w trakcie otwartej dyskusji w ramach konferencji
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Przystępnie przedstawiono w nim naj-
ważniejsze rozwiązania energooszczędne 
w budownictwie jak: fotowoltaika, ko-
lektory słoneczne, pompy ciepła, nowo-
czesne kotły, turbiny wiatrowe i inne. Tę 
bezpłatną publikację można przeglądać 
w wersji elektronicznej na stronie www.
psary.pl/dom-energooszczedny.html lub 
odebrać osobiście w formie drukowanej 
broszury w tut. urzędzie (wystawiona na 
stojaku ekspozycyjnym na I piętrze).

Broszura powstała w ramach przedsię-
wzięcia „Dom energooszczędny” – pro-
jektu informacyjno-edukacyjnego promu-
jącego budownictwo energooszczędne i 
ekologiczne wśród mieszkańców Gminy 
Psary, które jest finansowane z budżetu 
Gminy Psary oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Red.

PORaDNIk O ENERGOOSzCzęDNym buDOwNICtwIE
bezpłatna publikacja „Dom energooszczędny” to kompleksowy poradnik o budownictwie energooszczęd-

nym i praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii wydany przez Gminę Psary.

Poradnik przedstawia najważniejsze energooszczędne technologie w budownictwie

EkOLOGIa

giczno-energetycznego Planergia.pl.
Wydarzenie to można oglądać na 

popularnym serwisie YouTube w pełnej, 
ponad 3-godzinnej wersji lub w 5-minu-
towych tematycznych filmach porusza-

jących konkretne technologie i zagad-
nienia związane z energooszczędnym 
budownictwem. Wszystkie relacje wi-
deo dostępne są w wysokiej jakość HD. 
Ponadto można sięgnąć po prezentacje 
multimedialne, które zostały wykorzy-

stane przez prelegentów na konferencji.
Wszystkie materiały multimedial-

ne (filmy i prezentacje) dostępne są na 
stronach projektu „Dom energoosz-
czędny”: www.psary.pl/dom-ener-
gooszczedny.html

c.d. ze str. 8 „Prezentacje i filmy...”

Od sierpnia do końca listopada br. gmina Psary dostarczy swoim mieszkańcom na ich posesje nowe pojem-
niki na śmieci zmieszane, z których będzie można korzystać od początku nowego roku.

NOwE POjEmNIkI Na ODPaDy zmIESzaNE DLa mIESzkaŃCÓw

Kosze na śmieci, z których obecnie 
korzystają mieszkańcy naszej gminy są 
własnością firmy Spectrum Silesia Servi-
ce Sp. z o.o., która do 31 grudnia 2015 r. 
świadczyć będzie w naszej gminie usłu-
gę odbioru odpadów komunalnych. Po 
wygaśnięciu umowy, kosze należące do 
firmy Spectrum będzie trzeba zwrócić. 
Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach 
już pracują nad ogłoszeniem nowego 
przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. „Zakup koszy na śmieci jest 
przemyślanym działaniem zmierzającym 
do tego, by przetarg był jak najbardziej 
konkurencyjny a podane w nim oferty 
dotyczyły tylko świadczonej usługi, bez 
kosztów dzierżawy pojemnika na odpa-
dy” – wyjaśnia Marta Szymiec, Zastępca 
Wójta Gminy Psary.

Samorząd gminy dla wygody swoich 
mieszkańców zakupił więc kosze na 
zmieszane odpady komunalne o pojem-
ności 120l i 240l tak, aby każdy miesz-
kaniec wyposażony został w pojemnik 
o pojemności minimum 60 l na miesz-

kańca. Warto zaznaczyć, że wszyscy 
właściciele nieruchomości zamieszka-
łych zostaną wyposażeni w kosze o co 
najmniej takiej samej pojemności jak te, 
z których obecnie korzystają. Nowe po-
jemniki są atestowane, posiadają miejsce 
do zainstalowania chipa, określającego 
ich lokalizację, oraz widnieje na nich na-
pis własność gminy Psary. Kosze trafią 
do mieszkańców na zasadzie bezpłat-
nego użyczenia. Rodzina 1-2 osobowa 
otrzyma pojemnik 120l, 3-4 osobowa 
240l, 5-6 osobowa 240l+120l itd.

Kosze te zostaną wkrótce przekaza-
ne mieszkańcom na ich posesje przez 
firmę transportową. Powinny one być 
utrzymywane w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicz-
nymi oraz wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem tzn. do zbierania nie-
segregowanych odpadów komunalnych. 
W pojemnikach tych nie wolno gro-
madzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, 
żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remon-Podobne pojemniki trafią wkrótce 

do mieszkańców c.d. na str. 10
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tów, odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów niebezpiecznych i odpadów w 
postaci zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego ani innych odpadów 
podlegających segregacji. Koszy nie wol-
no niszczyć ani oddawać do używania 
osobom trzecim.

W razie niespełniania w/w obowiąz-
ków, Urząd Gminy Psary będzie żądać 
zwrotu użyczonych pojemników na 
śmieci. Jednocześnie właściciel nieru-
chomości poniesie odpowiedzialność za 
zniszczenie czy uszkodzenie pojemnika, 
niewynikającego ze zwykłej amortyzacji, 
zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. 

Z chwilą złożenia w Urzędzie Gminy 
w Psarach nowej deklaracji o zmniej-
szeniu lub zwiększeniu ilości osób za-
mieszkujących nieruchomość, mieszka-
niec będzie zobowiązany zwrócić kosz 
i wymienić go na kolejny o właściwej 
pojemności w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Dąbiu. Red.

EkOLOGIa
c.d. ze str. 9 „Nowe pojemniki na odpady...”

REGuLamIN 

kORzyStaNIa z POjEmNIkÓw Na zmIESzaNE  
ODPaDy kOmuNaLNE O POjEmNOśCI 120L I 240L 

StaNOwIĄCyCh wŁaSNOść GmINy PSaRy
1. Gmina Psary wyposaża mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Psary, na których po-
wstają odpady komunalne, w pojemniki na zmieszane odpady komunalne  o pojemności 120l i 240 l, zwane dalej 
pojemnikami;

2. Pojemniki stanowią własność Gminy Psary i posiadają napis WŁASNOŚĆ GMINY PSARY;

3. Mieszkańcy są wyposażani w pojemnik lub pojemniki w zależności od ilości osób wykazanych w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) 1-2 osoby zadeklarowane otrzymają pojemnik o pojemności 120l, 

b) 3-4 osoby zadeklarowane otrzymają pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 240l

c) 5-6 osób zadeklarowanych otrzymają pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 360l

d) 7-8 osób zadeklarowanych otrzymają pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 480l

e) 9-10 osób zadeklarowanych otrzymają pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 600l

4. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

5. Pojemniki należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem tzn. do zbierania niesegregowanych odpadów ko-
munalnych;

6. W pojemnikach nie wolno gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remontów, 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego ani innych odpadów podlegających segregacji;

7. Pojemników nie wolno niszczyć ani oddawać do używania osobom trzecim;

8. Z dniem złożenia w Urzędzie Gminy w Psarach nowej deklaracji o zmniejszeniu ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, mieszkaniec będzie zobowiązany zwrócić pojemnik lub pojemniki z zachowaniem zasad określo-
nych w pkt 3 regulaminu; 

9. Z dniem złożenia w Urzędzie Gminy w Psarach nowej deklaracji o zwiększeniu ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, mieszkaniec może otrzymać pojemnik lub pojemniki z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego regulaminu;

10. Zwrotu i odbioru pojemników należy dokonywać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Psarach z/s w Dąbiu 
ul. Dolna 1;

11. W razie niespełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Gmina bę-
dzie żądać zwrotu użyczonych pojemników na śmieci; 

12. Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemnika niewynikające 
ze zwykłej amortyzacji, zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego, którego treść stanowi, iż kto z winy swej wyrządził 
drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia;

13. Gmina Psary zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu nieprzestrzegania zasad niniejszego regu-
laminu na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
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CzaRNa PRzEmSza w fINaLE kONkuRSu „RzEka ROku”
uczniowie pod kierunkiem Grażyny Polasiak zgłosili Czarną Przemszę do konkursu „Rzeka Roku”. 

Poniżej prezentujemy treść listu, jaki otrzymali.

„W imieniu Klubu Gaja miło nam poin-
formować, iż Państwa zgłoszenie do kon-
kursu Rzeka Roku 2015 zakwalifikowało 
się do finału i weźmie udział w plebiscycie 
internetowym na Rzekę Roku, we wrze-
śniu 2015 r. na stronie www.rzekaroku.pl. 

Bardzo dziękujemy za Państwa zgło-
szenie i zaangażowanie! Lista 11 finalistów 
konkursu Rzeka Roku 2015 jest dostępna 
na www.zaadoptujrzeke.pl/pl/konkursy/
konkursy/rzeka-roku/rzeka-roku-2015. 
Konkurs organizowany jest w ramach 

programu edukacji ekologicznej Klubu 
Gaja - Zaadoptuj rzekę. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy zdobycia tytułu Rze-
ki Roku 2015! Nagrodą będzie Statuetka 
Rzeka Roku, która zostanie wręczona w 
październiku lub listopadzie 2015 r.”

Serdecznie prosimy Czytelników Gło-
su Gminy Psary o udział w głosowaniu we 
wrześniu br., aby nasza lokalna rzeka wy-
grała ten konkurs!

6 sierpnia br. odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Klubu Gaja w Pre-
czowie, nad rzeką. Młodzież miała oka-
zję zaprezentować jej walory i wyjąt-
kowy charakter. W sposób szczególny 
wyeksponowaliśmy integracyjną rolę 
rzeki, gdzie corocznie w Noc Świę-
tojańską odbywa się Festiwal Pieśni 
Zalotnych z puszczaniem wianków, in-
tegrujący nie tylko mieszkańców Pre-
czowa i naszej gminy, ale również wielu 
gości z całego regionu.

zSP w Sarnowie

maGICzNE zakOŃCzENIE uNIwERSytEtu DzIECIęCEGO
13 czerwca był wyjątkowy dla grupy młodych studentów z Psar. w tym dniu otrzymali bowiem dyplomy 

ukończenia I roku akademickiego na uniwersytecie Dziecięcym w Psarach.
Spotkanie rozpoczął wykład Wójta 

Gminy Psary – Tomasza Sadłonia, któ-
ry w bardzo prosty i zrozumiały sposób 
opowiadał słuchaczom o pracy włodarza 
jednostki samorządu terytorialnego, o 
obowiązkach gminy i jej zadaniach wobec 
wspólnoty mieszkańców. Wykład został 
wzbogacony prezentacją multimedialną 
o gminie Psary, co bardzo spodobało się 
najmłodszym.

Po wykładzie nadszedł czas na wrę-
czenie dyplomów potwierdzających 
ukończenie pierwszego roku nauki w 
Uniwersytecie Dziecięcym w Psarach. 
Dyplomy przekazywali: Wójt Gminy Psa-
ry, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Psarach – Helena Warczok oraz 
Wykładowca Katedry Logistyki i Trans-
portu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej – dr inż. Paweł Sobczak.

Na koniec spotkania studenci UDP 
wzięli czynny udział w pokazie iluzjoni-
sty – Sebastiana Grabowskiego, który 
swymi sztuczkami co chwilę wprawiał 
najmłodszych w zachwyt. Sugestywność 
i poziom pokazu były tak wysokie, że 
dzieci – wbrew nauce i z ogromnym nie-
dowierzaniem – musiały przyjąć wszyst-
ko, co widziały.

Już teraz można zapisać się na kolejny 
rok akademicki 2015/2016 Uniwersytetu 
Dziecięcego. W tym celu wystarczy wy-
pełnić formularz dostępny na stronach 
internetowych Wyższej Szkoły Biznesu: 
www.wsb.edu.pl/ud, a następnie wnieść 
opłatę rekrutacyjną w wysokości mak-
symalnie 100 zł za cały rok nauki (WSB 
przewidziało także bonifikaty dla obec-
nych słuchaczy oraz ich rodzeństwa). 
Szczegółowe informacje o tym przedsię-
wzięciu można znaleźć na wspomnianych 

stronach WSB oraz w serwisie psar-
skiej biblioteki www.biblioteka.psary.
pl. Ewentualne pytania i uwagi można 
również zgłaszać mailowo: biblioteka@
psary.pl, klopacinska@wsb.edu.pl lub te-
lefonicznie: 32 267-21-62, 32 295-93-15.

Uniwersytet organizowany jest 
przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej, Urząd Gminy Psary, pod 
Honorowym Patronatem Wójta Gminy 
Psary.

GbP Psary

Grażyna Polasiak nauczyciela z SP w Sarnowie z uczniami, 
biorącymi udział w akcji Rzeka Roku

Uroczystość zakończenia Uniwerstyetu Dziecięcego w Psarach
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Mistrzowie Kodowania to projekt 
edukacyjny mający na celu upowszech-
nienie nauki programowania  w polskich 
szkołach. Obejmuje on uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
z wybranych placówek z całej Polski. 
W ramach zajęć dzieci uczą się progra-
mowania w intuicyjnym i przyjaznym 
dla dzieci języku Scratch. Stosowana tu 
autorska aplikacja w czytelny i graficzny 
sposób pozwala na szybką naukę pisania 
własnych programów. To dla uczniów 
nie tylko niezwykłe połączenie nauki i 
zabawy, ale przede wszystkim szansa na 
pozyskanie wartościowych umiejętno-
ści, które mogą zaowocować w trakcie 
dalszej ścieżki edukacyjnej oraz w przy-
szłej pracy. W ramach programu prze-
widziano również szkolenia eksperckie 
dla nauczycieli z danych szkół. Udział w 
programie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest przez Sam-
sung Electronics Polska we współpra-
cy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  
Projekt: Polska, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego oraz Stowarzyszeniem 
„Rodzice w Edukacji” przy wsparciu 

grupy SuperBelfrzy RP.
Red.

Będzie to możliwe dzięki przystą-
pieniu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Psarach do Śląskiego Konsorcjum 
IBUK, w ramach którego działa 29 bi-
bliotek z Województwa Śląskiego.

Aby korzystać z e-booków w ser-

wisie libra.ibuk.pl, wystarczy być zare-
jestrowanym czytelnikiem jednej z bi-
bliotek w gminie Psary, bowiem każda 
z nich będzie oferowała usługę dostępu 
do platformy. Wcześniej jednak czy-
telnicy będą musieli odebrać w swojej 

Bibliotece kod PIN, który pozwoli na 
korzystanie z oferowanych zbiorów 
elektronicznych, z dowolnego miejsca i 
w dowolnym czasie. Kody będzie moż-
na odebrać po 26 sierpnia b.r.

Duża część elektronicznego zbioru 
przeznaczona jest dla studentów i pra-
cowników naukowych. Poza tym wśród 
e-książek znajdują się publikacje z lite-
ratury faktu, literatury pięknej a także 
dziecięcej i młodzieżowej; nie brakuje 
kompendiów wiedzy, słowników, po-
radników.

„Niewątpliwie jest to bardzo cie-
kawa i praktyczna propozycja, więc 
korzystajmy z niej. Przy okazji będzie-
my mogli przekonać się, czy e-book 
jest w stanie zachwiać pozycją książki; 
bo przecież dla wielu czytelników, ta 
nowoczesna postać książki, nigdy nie 
zastąpi prawdziwego, tradycyjnego 
„kodeksu” z kartkami i okładką. Ale 
przetestować warto!” - komentowała 
Helena Warczok, Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Psarach.

GbP Psary

INfORmaCjE SzkOLNE / kuLtuRa

E-bOOkI w PSaRSkICh bIbLIOtEkaCh
Pod koniec sierpnia czytelnicy psarskich bibliotek będą mogli korzystać z darmowego dostępu do bazy po-

nad 2000 publikacji elektronicznych książek.

bęDĄ mIStRzamI kODOwaNIa
Gimnazjum im. marszałka józefa Piłsudskiego w Psarach udało się zakwalifikować do innowacyjnego po-

zarządowego programu edukacyjnego pod auspicjami korporacji Samsung.

W Gimnazjum w Psarach w latach ubiegłych odbywały się zajęcia, 
uczące podstaw programowania na robotach Lego Mindstorms

Przykładowy e-book, z którego będzie można korzystać w bibliotekach
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Podczas festynu licznie przybyli go-
ście mieli możliwość wysłuchania gmin-
nych zespołów śpiewaczych: „Dąbie”, 
„Nasz Gródków” oraz gościnnego wy-
stępu zespołu „Toporowianie”. Na naj-
młodszych uczestników czekała miła 
niespodzianka w postaci wioski afrykań-
skiej, nauki języka suahili, gry na bęb-
nach oraz tańca w tradycyjnych stro-
jach. Ponadto można było się sprawdzić 
w konkurencjach sportowych oraz kon-
kursie plastycznym. Imprezę zakończyła 
wspólna zabawa taneczna przy muzyce 
Kapeli Podwórkowej z Czerwionek 
Leszczyn. Spotkanie dopełniły domowe 

wypieki przygotowane dla mieszkańców 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ma-
linowic oraz wystawa miodów z pasieki 
Zenona Będkowskiego – członka Zagłę-
biowskiego Koła Pszczelarzy.

Swoją obecnością sobotni festyn za-
szczycili przedstawiciele samorządu: 
Zastępca Wójta Gminy Psary – Marta 
Szymiec, Sekretarz Gminy Psary – Mi-
rella Barańska-Sorn, Radni Gminy Psary, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. GOk Psary

w maLINOwICaCh ODbyŁ SIę fEStyN RODzINNy
w sobotnie popołudnie 25 lipca w malinowicach odbył się letni festyn rodzinny dla mieszkańców gminy.

Tę podniosłą chwilę wspólnie cele-
browali słuchacze UTW oraz zapro-
szeni goście, m.in.: Wójt Gminy Psary – 
Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady 
Gminy – Jacenty Kubica, gminni radni 
– Anna Gwiazda i Wiesław Zarychta a 
także prof. dr hab. inż. Marek Sitarz i 
Weronika Nowak – koordynator me-
rytoryczny UTW z ramienia Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie rozpoczęło się od kwestii 
najważniejszej, czyli od wręczenia dy-
plomów potwierdzających ukończenie 
II roku akademickiego. Tego uroczyste-
go aktu dokonali Wójt Tomasz Sadłoń 
oraz prof. dr hab. inż. Marek Sitarz. 
Następnie wszyscy wysłuchali piękne-
go koncertu psarskiego Chóru „Tęcza”, 
działającego pod kierownictwem Pawła 
Niedbały, który wykonał szereg utwo-
rów nawiązujących klimatem do waka-
cji a także poznawania świata i ludzi. 

Po występie nadszedł czas na zaba-
wę – wszakżę po „ciężkiej” nauce na-
leżało odreagować: bawiąc się, śpiewa-

jąc, tańcząc i wymieniając poglądy.
Na czas wakacji słuchacze powie-

dzieli sobie do widzenia… ale już od 
teraz psarski UTW czeka na wszyst-
kich seniorów „żądnych” wiedzy, aby 
w październiku rozpocząć kolejny rok 
nie tylko nauki, ale przede wszystkim 

sympatycznych spotkań.
Szczegółowe informacje o zapisach 

będzie można wkrótce znaleźć na stro-
nach internetowych psarskiej bibliote-
ki: http://biblioteka.psary.pl

GbP Psary

zakOŃCzENIE uNIwERSytEtu tRzECIEGO wIEku
27 czerwca b.r. w sali bankietowej OSP w Psarach miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego 

w naszym uniwersytecie trzeciego wieku.

Uroczystość zakończenia Uniwerstytetu III Wieku

Występ Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”

Mieszkańcy Malinowic na festynie
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Uroczystość połączona była z fe-
stynem, podczas którego odbyły się 
występy lokalnych zespołów śpiewa-
czych: Nasz Gródków, Brzękowianie 
oraz Orkiestry Instrumentalistów 
Dętych z Góry Siewierskiej. Dla naj-

młodszy uczestników organizatorzy 
przygotowali konkurencje sportowe 
oraz warsztaty plastyczne. Spotkanie 
zakończyło wspólne ognisko oraz za-
bawa taneczna.

W tym roku, obok istniejącego bo-
iska wielofunkcyjnego oraz placu za-
baw powstała siłownia zewnętrzna, 
krąg ogniskowy, budynek gospodarczy 
oraz altana. Cały obiekt został zabez-
pieczony nowym ogrodzeniem oraz 
monitoringiem. Koszt robót wraz z 
zakupem urządzeń wyniósł 307 076,32 
zł, z czego dofinansowanie unijne wy-
niosło na tę chwilę ponad 80 075 zł i 
może się jeszcze zwiększyć.

GOk

Podczas spotkania z wybitnym akto-
rem filmowym i teatralnym, mieliśmy 
okazję przyjrzeć się, posłuchać i zada-
wać pytania, czyli trochę lepiej poznać 
wyjątkowego człowieka oraz wielką 
gwiazdę, jaką jest Artur Barciś. Na spo-
tkaniu dał się on poznać przede wszyst-
kim jako skromny, kulturalny człowiek, 
z ogromnym poczuciem humoru i dy-
stansem do samego siebie. 

Zgromadzeni uważnie wsłuchiwali 
się w opowiadania o dzieciństwie ak-
tora, początkach jego kariery, prze-
życiach w szkole teatralnej, o rolach 
czy warsztacie aktorskim. Kunszt tego 
ostatniego Pan Artur zademonstrował, 
próbując nauczyć obecnych na spotka-
niu dykcji – efekty ich ćwiczeń ocenił 
jako „prawie dobrze”. Następnie przy-
szedł czas na autografy, zdjęcia i krót-
kie, bezpośrednie rozmowy z wybitnym 

człowiekiem kultury. Niestety wizyta 
szybko dobiegła końca, a wszyscy czu-
li niestety ogromny niedosyt wrażeń, 
gdyż intrygujące rozmowy z Panem Ar-

turem Barcisiem mogłyby trwać o wiele 
dłużej. Spotkanie z aktorem na pewno 
będzie powtórzone w naszej gminie za 
rok. GbP

kuLtuRa

fEStyN w GOLĄSzy GÓRNEj

bIbLIOtEka w PSaRaCh GOśCIŁa aRtuRa baRCISIa
Są takie chwile, wydarzenia, sytuacje, w których czas płynie zbyt szybko. Niewątpliwie tak się stało 9 lipca w psar-

skiej bibliotece, w czasie niezwykle interesującego spotkania z arturem barcisiem, które upłynęło jak jedno oka 
mgnienie.

8 sierpnia, w sobotnie popołudnie, 
wójt Gminy Psary tomasz Sadłoń 
wraz z przedstawicielami lokalne-
go samorządu dokonał uroczystego 
otwarcia nowo wybudowanego kom-
pleksu rekreacyjno-wypoczynkowe-
go w Goląszy Górnej.

Artur Barciś na spotkaniu w psarskiej sali bankietowej

Wspólne biesiadowanie podczas festynu

Festyn w Goląszy Górnej był również okazją do uroczystego otwarcia obiektu
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Półkolonie organizowane są w 
Ośrodku Kultury w Sarnowie. 31 lip-
ca zakończył się I turnus półkolonii 
po nazwą „W 5 dni dookoła świata” 
skierowany do dzieci w wieku 5-10 lat. 
W trakcie pobytu dzieci miały zapew-
nione wyżywienie w formie śniadania, 
obiadu oraz podwieczorku. Każdego 
dnia uczestnicy zajęć poprzez gry, za-
bawy i quizy mieli możliwość poznania 
historii wybranych Państw. Urozma-
iceniem były również zajęcia plastycz-
ne prowadzone w różnych technikach 
plastycznych oraz ruchowe, w tym 
warsztaty aikido. Na początku sierpnia 
ruszył II turnus półkolonii dla dzieci w 
wieku 7-12 pod nazwą „Tropiciele ta-
jemnic”, podczas którego uczestnicy 
poprzez gry, zabawy i quizy poznają 
charakterystykę wybranych dziedzin 
nauki, np. antropologii. W trakcie tur-
nusu przewidziane są również warsz-

taty z judo.
Rodzice oraz dzieci są zadowolone 

z takiej formy wakacyjnego wypoczyn-
ku swoich pociech: „Taka forma spę-
dzania wakacji jest bardzo atrakcyjna. 
W czasie pracy pozostawiam dziecko 

pod opieką wychowawców i wiem, że 
w tym czasie nie będzie się nudziło.” 
– powiedziała mama jednego uczestni-
ków.

GOk

Rok szkolny 2014/2015 dla turystów 
ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowi-
cach był intensywny, udany i przede 
wszystkim często nagradzany przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze oddziały Będzin i Ka-
towice oraz Polską Organizację Tury-
styczną. Strzyżowiccy turyści zdobyli 
w minionym roku szkolnym wiele od-
znak turystycznych takich jak: Dziecię-
ca Odznaka Turystyczna, Turysta Przy-
rodnik, Siedmiomilowe buty w stopniu 
srebrnym i złotym, popularną Odznakę 
Turystyki Pieszej.

Uroczyste wręczenie odznak odby-
ło się w czerwcu na szkolnym podsu-
mowaniu roku turystycznego. Odznaki 
wręczali prezes PTTK o/Będzin Stani-
sław Góra i przewodnicy turystyki pie-
szej Janina Góra i Marek Łebzuch. Zdo-
bywcami odznak były zuchy i uczniowie 
szkolnego koła turystycznego.

Ale to nie koniec tegorocznych suk-
cesów. W XXII Ogólnopolskim Mło-
dzieżowym Konkursie Krajoznawczym 
„Poznajemy Ojcowiznę” na szczeblu 
województwa Gromada Zuchowa Le-
śne Skrzaty zdobyła II miejsce za pra-
cę „Wspaniali ludzie są wśród nas”, a 

Wędrująca Stonoga I miejsce za pracę 
„Zabawy naszych rodziców, dziadków 
i pradziadków”. Nagrody etapu woje-
wódzkiego wręczono w Bytomiu. W 
etapie centralnym oceniono 105 prac 
laureatów wojewódzkich z całej Pol-
ski, z tego 45 ze szkół podstawowych. 
Praca Wędrującej Stonogi otrzymała 
nagrodę specjalną Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Gala wręczania nagród 
odbyła się w Sali Recepcyjnej kaliskiego 
Ratusza w trakcie Centralnego Zlotu 
Laureatów. Uroczystość uświetni-
li swoją obecnością przedstawiciele 
władz miejskich i wojewódzkich, kura-
torium oświaty oraz władz naczelnych 
PTTK. Atrakcją trzydniowego Zlotu 
było zwiedzanie kaliskiej starówki oraz 
podziwianie Kalisza z tarasu widoko-
wego wieży Ratusza, zabytkowego par-
ku w Opatówku, kaplicy grobowej gen. 
Zajączka, Muzeum Historii Przemysłu, 
Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russo-
wie uświetnione występem zespołu 
„Niechcice”, zamku i parku Czarto-
ryskich w Gołuchowie. W ostatnim 
dniu Zlotu kolejnymi atrakcjami był 
udział w inscenizacji przekraczania ro-
syjsko-niemieckiej granicy w Żydowie 

i zwiedzanie Muzeum prof. Falskiego 
w Kuźnicy Grabowskiej. Wycieczkę 
zakończyła wizyta w miejscowości Ko-
niec Świata.

Więcej szczegółów o nagrodzonych 
i Zlocie można przeczytać w miesięcz-
niku krajoznawczo-turystycznym „Po-
znaj Swój Kraj” nr 04/2015.

zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1 w Strzyżowicach

kuLtuRa

NIE tyLkO wakaCyjNE węDRÓwkI
wakacje to nie tylko czas wypoczynku. to także idealny moment na zwiedzanie i wędrowanie turystycznymi 

szlakami, zarówno tymi bardziej jak i mniej znanymi.

PÓŁkOLONIE w GmINIE PSaRy
Półmetek wakacji już za nami. w tym roku Gminny Ośrodek kultury w Gródkowie stworzył program niezwykle 

interesujących zajęć dla dzieci i młodzieży, co przełożyło się na jeszcze większą niż w latach ubiegłych liczbę uczest-
ników. Niezwykle atrakcyjna okazała się tegoroczna nowość, jaką są półkolonie.

Uczestnicy I turnusu półkolonii w Sarnowie

Przekraczanie granicy w Żydowie
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Była to już trzecia edycja Bike Ate-
lier MTB Maratonu. Poprzednie miały 
miejsce w Katowicach i Dąbrowie Gór-
niczej. Frekwencja ponownie dopisała, 
podobnie jak pogoda. Jednak tym razem 
zawodnicy mieli do pokonania zdecydo-
wanie najtrudniejszą trasę z dotychcza-
sowych.

Na starcie pojawiło się ponad 350 
zawodników, którzy rywalizowali na dy-
stansach PRO i HOBBY. Nie brakowało 
też najmłodszych, do wyścigów dziecię-
cych zgłoszono ponad 60 dzieci, w tym 
bardzo wielu amatorów rowerków bie-
gowych. Na uczestników maratonu w 
Psarach czekało miasteczko z punktami 
gastronomicznymi oraz możliwość wy-
grania rodzinnego samochodu z pełnym 
bakiem na weekend. Mogły o niego po-
walczyć osoby ścigające się na dystansie 
Hobby, dla startujących przewidziano 
również inne nagrody rzeczowe.

W maratonie MTB wziął udział radny 

gminy Psary Tomasz Ślęczka, który tak 
relacjonował sportowe zmagania: „Tra-
sa w kategorii hobby, w której wziąłem 
udział nie należała do najłatwiejszych, ale 
cieszę się, że udało mi się sprostać temu 

wyzwaniu. Rozmawiałem po maratonie z 
wieloma uczestnikami i wszyscy chwalili 
piękno naszych terenów, dlatego myślę, 
że taka impreza to najlepsza promocja 
naszej gminy wśród osób mieszkających 
poza jej granicami”.

W organizację imprezy włączyła się 
jak zawsze ogromna grupa osób odpo-
wiedzialnych za przygotowanie i zabez-
pieczenie tras, bufety, organizację mia-
steczka maratonowego i wiele innych 
spraw, bez których nie byłoby tych za-
wodów. Ważnym współorganizatorem 
instytucjonalnym wyścigu była Gmina 
Psary na czele z Wójtem Tomaszem 
Sadłoniem. Podziękowania za pomoc 
logistyczną należą się również dyrektor 
Gimnazjum w Psarach oraz niezastąpio-
nym strażakom z OSP Psary, OSP Sar-
nów, OSP Góra Siewierska, OSP Golą-
sza-Brzękowice, OSP Strzyżowice i OSP 
Dąbie. Red.; bikeatelier

kOLaRSkI maRatON w GmINIE PSaRy DOtaRŁ Na mEtę
w przedostatnią niedzielę wakacji, 23 sierpnia, do naszej gminy zjechali fani rowerowych wyścigów, którzy 

ścigali się w trzech kategoriach trudności i w kilku grupach wiekowych po tutejszych malowniczych bezdrożach.

Krótko po starcie maratonu w kategorii PRO. Foto: Katarzyna Bańka

Wyścig dziecięcy był równie emocjonujący. Foto: Katarzyna Bańka

Nagrodzeni w kategori dziecięcej. Foto: Katarzyna Bańka
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Głos Gminy Psary: Od kiedy 
bierze Pan udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych?

Gabriel Palka: Od 41 lat jestem 
uczestnikiem zawodów sportowo-po-
żarniczych. Na początku brałem w nich 
udział w charakterze zawodnika, a od 
2006 roku – będąc na stanowisku na-
czelnika jednostki OSP – prowadzę tre-
ningi z naszymi zespołami.

GGP: Lubi Pan pracować z mło-
dymi ludźmi?

GP: Tak, chociaż praca z młodzieżą 
jest bardzo wymagająca, ale nie mam z 
nią większych problemów. Najlepszym 
dowodem na to jest fakt, że nasza straż 
na każdych zawodach powiatowych zaj-
muje miejsce na podium.

GGP: jaka jest zatem Pana zło-
ta rada dla zawodników?

GP: Najlepszą radą jest ciężka pra-
ca. Powtórzenie kilka razy tego samego 
elementu po kilka razy. Później należy 
ocenić, która zawodnik jest najlepszy 
w wykonywaniu danej konkurencji czy 
jej elementu, tak aby udało się złożyć 

sprawnie działający zespół. Na zawo-
dach często przez błąd jednej osoby 
cała drużyna traci dobry wynik, dlatego 
tak ważne jest, aby na treningu dojść do 
perfekcji w tym, co się wykonuje.

GGP: w jaki sposób przygoto-
wuje się Pan do trenowania za-
wodników?

GP: Każdy naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej przechodzi kursy tre-

nerskie organizowane przez Państwo-
wą Straż Pożarną. Dużą pomocą jest też 
regulamin, który należy znać niemalże 
na pamięć. Dopiero po zapoznaniu się 
z systemem oceniania przez sędziów, 
wiemy na które elementy podczas tre-
ningu należy zwrócić szczególną uwagę.

GGP: Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Treningi psarskiej drużyny będą oby-
wały się na kompleksie sportowym Or-
lik, mieszczącym się przy Gimnazjum w 

Psarach, a jego trenerem będzie wie-
loletni trener drużyny LKS Orzeł Dą-
bie oraz szkółki piłkarskiej – Krzysztof 

Płachciński.
„Pomysł powstania takiej drużyny zro-

dził się po tym, jak wspólnie z wolonta-
riuszką na Orliku – Klaudią Dzierżanow-
ską – uczestniczyliśmy w szkoleniu, na 
którym przedstawiono nam różne for-
my aktywizacji społeczności na boiskach 
typu Orlik. Później przeszliśmy kilka 
szkoleń, związanych z tym, jak prowadzić 
taką drużyną. Następnie opowiedziałem 
o pomyśle utworzenia takiej szkółki na 
naszym terenie, Wójtowi Gminy Psary, 
który podszedł do niego z entuzjazmem, 
i tak udało nam się ruszyć z rekrutacją do 
naszej drużyny.” – opowiada o projekcie 
jego koordynator Krzysztof Płachciński.

Od początku lipca do drużyny zapisało 
się 3 uczestników, które brały już udział 
w pierwszych treningach. Zawodnicy są 
bardzo zadowoleni z treningów oraz z 
zaplecza sportowego, z którego mogą 
korzystać w Psarach. Drużyna wraz z 
trenerem zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych wspólną grą. Więcej informacji 
udziela Krzysztof Płachciński pod nume-
rem tel. 507 537 602. Red.

Na początku lipca ruszyła rekrutacja do pierwszej w zagłębiu dru-
żyny „amputee football” (amPfutbol), w skład której wejdą amatorzy 
i miłośnicy piłki nożnej po jednostronnej amputacji lub niecałkowitym 
wykształceniu jednej z kończyn.

POwStajE PIERwSza w zaGŁębIu DRużyNa amP futbOLu

SPORt

ROzmOwa z tRENEREm „zŁOtEk” z OSP GOLĄSza - bRzękOwICE
w czerwcu na Powiatowych zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Rogoźniku druhny z 

OSP Golaszą – brzękowice wywalczyły złoty medal. Dziewczęta startowały w składzie: anna Szulińska, Rok-
sana andrzejczak, Ewelina bożek, Sandra kocot, monika kowal, aleksandra barańska, kinga barańska oraz 
wiktoria Pilarska. Drużyna trenowała pod czujnym okiem Gabriela Palki – Naczelnika wspomnianej jednost-
ki, z którym rozmawiamy o tym, jak trenuje się zwycięską drużynę.

Zawodnicy trenujący w Psarach wraz z zawodnikami Gryfu Szczecin
 na II Turnieju Mistrzostw Polski

Gabriel Palka z drużyną dziewcząt OSP Goląsza - Brzękowice 
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zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „brynica to nie granica” 
dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Psary
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Urząd Gminy Psary zapraszają do udziału w spotkaniu dotyczącym opracowania Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Opracowanie tego dokumentu umożliwi pozyskanie środków finansowych z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację inwestycji, zadań i wydarzeń, które wskażą mieszkańcy lub instytucje z terenu gminy.

Planowany program spotkania:
1. Przedstawienie założeń Programu LEADER w ramach PROW 2014-2020.
2. Ustalenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD z punktu widzenia jakości życia mieszkańców.
3. Identyfikacja kluczowych przedsięwzięć możliwych do realizacji oraz celów, które powinny zostać objęte strategią.
4. Wypełnienie ankiety konsultacyjnej.
Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli sektora publicznego, sektora społecznego, sektora gospodarczego oraz mieszkańców obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15.09.2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 w Urzędzie Gminy w Psarach przy ul. Malinowickiej 4.

OGŁOSzENIa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Konsultacje społeczne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER, poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Powiatowy urząd Pracy w będzinie informuje 
aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Będzinie (I) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty 
pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2015 – 31.12.2015. Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez 
pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. Wartość projektu: 2.822.700,00 złotych, w tym 2.399.300,00 wkład EFS.

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 169 osób powyżej 30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zakwalifikowanych do I 
lub II profilu pomocy (w tym co najmniej 9 osób niepełnosprawnych, 71 osób długotrwale bezrobotnych, 85 osób o niskich kwalifikacjach), nale-
żących co najmniej do jednej z wymienionych grup: 1) osoby powyżej 50 roku życia, 2) kobiety, 3)osoby niepełnosprawne, 4) osoby długotrwale 
bezrobotne, 5) osoby o niskich kwalifikacjach;

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1) Staże – 60 osób, w tym 5 objętych również refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku 

życia lub osobami zależnymi;
2) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradz-

twa związanych z podjęciem tej działalności – 75 osób;
3) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 34 osoby;
Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 17% osób niepełnosprawnych, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 36% osób o niskich kwa-

lifikacjach i 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, 
w którym zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub 
pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 203, pup@pup.bedzin.pl, www.pup.bedzin.pl.

PuP w będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.
*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia tj. 
osoby od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin).
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