
Wspomniany wykonawca prze-
budował 55 platform dla pasażerów 
autobusów i zainstalował 45 nowych 
wiat przystankowych o ujednoliconej 
architekturze i kolorystyce. Dzięki temu 
z krajobrazu drogowego gminy zniknę-
ły stare, nieestetyczne i niezbyt funk-
cjonalne wiaty, a ich miejsca zastąpiły 
nowoczesne, przeszklone konstrukcje z 
miejscem do siedzenia i dużą tabliczką 
z nazwą przystanku. Teraz już wszyst-
kie przystanki mają podłoże utwardzo-
ne kostką, co również poprawi komfort 
pasażerów komunikacji autobusowej.

Zamawiane przez samorząd wiaty 
zostały wykonane według konstruk-
cji, która sprawdziła się już w wielu 
gminach. Na prefabrykowanych fun-
damentach osadzono stalowe profile 
z hartowanymi szybami o grubości 
8mm. Każdy przystanek posiada 2– lub 
3–szybową ścianę tylną, obustronne 
ścianki boczne o szer. ok. 1,4m, przy-

ciemniony dach oraz drewnianą ławkę. 
Kosze na śmieci zostały przytwierdzo-
ne do ramy wiaty na stałe ze względów 
bezpieczeństwa. W niektórych miej-
scach pojawiły się także podświetlane 

gabloty informacyjne (wyłącznie do 
użytku instytucji gminnych).

Przedmiotową inwestycję zrealizo-
wano ze środków budżetu gminy Psary, 
za kwotę 411 729,06 zł. Red.
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W ciągu dwóch ostatnich miesięcy mijającego roku firma ARRET Sp. z o.o. z Zabrza przeprowadziła remont wszyst-
kich starych platform przystankowych na terenie gminy wraz z dostawą i montażem nowych wiat przystankowych.

WYMIENIONO WSZYSTKIE STARE WIATY PRZYSTANKOWE
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Na sali bankietowej wykonano nowy 
parkiet oraz pomalowano ściany na jasno-
brązowy oraz bordowy kolor. Metamorfo-
zę przeszła również scena – zamontowano 
na niej parkiet, zainstalowano projektor 
z ekranem o szerokości 5 metrów oraz 
nowe kotary sterowane elektrycznie. Za-
budowano też system klimatyzacji, który 
obsługuje całą salę. Nieco wcześniej, po-
dobne urządzenia zamontowano także 
na sali konferencyjno-bankietowej GOK-u 

w Gródkowie.
W tym roku ze środków funduszu so-

łeckiego do placówki zostanie zakupiony 
keyboard, który zastąpi wysłużone pia-
nino oraz nowe nagłośnienie. Na ten cel 
przeznaczone jest 23 000 zł.  Ze zmian, 
jakie zaszły w sarnowskiej placówce kul-
turalnej bardzo zadowolony jest Prezes 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
Sekcji Sarnów Andrzej Gęborski: „Wyre-
montowana sala jest estetyczna, bardziej 
funkcjonalna zyskała przyjazny wygląd, bę-
dzie miłym miejscem spotkań lokalnej spo-
łeczności”. Red.

Sala sarnowskiego ośrodka po remoncie - widok na scenę z ekranem do projekcji

Na przełomie roku sala bankie-
towa Ośrodka Kultury w Sarnowie 
przeszła gruntowny remont o war-
tości 106.442,96 zł.

OŚRODEK KULTURY W SARNOWIE PRZESZEDŁ GRUNTOWNY REMONT

Wyremontowana sala ośrodka kultury w Sarnowie widziana z perspektywy sceny

Celem tej inwestycji jest zmoderni-
zowanie kuchni oraz zaplecza socjal-
nego remizy, dzięki czemu wyremon-
towane pomieszczenia będzie można 
lepiej wykorzystać. Rozbudowa kuchni 
będzie polegała w pierwszej kolejności 
na usunięciu zbędnego wyposażenia 
i umeblowania oraz wykonaniu no-
wych instalacji technicznych, w tym 
gazowej, wodno-kanalizacyjnej i elek-
trycznej. Zamontowany zostanie nowy 
dźwig towarowy, w miejscu starego, o 
nośności do 300 kg. Pracownicy prze-
budują również wentylację w pomiesz-

czeniu, a następnie zajmą się pracami 
wykończeniowymi. Finalnie w kuchni 
zamontowane będą nowe, bardziej 
funkcjonalne meble i urządzenia ga-
stronomiczno-sanitarne.

Roboty budowlane obejmą również 
duże pomieszczenie na piętrze, z któ-
rego zostanie wyodrębniony korytarz 
i trzy mniejsze pomieszczenia: socjal-
ne, gospodarcze połączone z WC oraz 
pokój administracyjny. Tu konieczne 
będzie przeprowadzenie prac wybu-
rzeniowych i demontażowych, żeby 
następnie móc postawić nowe ściany i 

wykonać osobne wejścia z korytarza do 
pomieszczenia biurowego i socjalne-
go. Plany przewidują także wykonanie 
nowych instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, elektrycznych i oświetleniowych. 
Etapem końcowym będzie dostawa i 
montaż wyposażenia.

Obecnie pracownicy wykonują gła-
dzie w pomieszczeniach kuchnennych.

Wartość tej inwestycji wyniesie 249 
645,51 zł brutto, a termin zakończenia 
prac ustalono na 10 kwietnia 2017 r.

Red.

Wyłoniony w przetargu wykonawca, Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., 
przystąpił już do pierwszych prac związanych z remontem kuchni, magazynu podręcznego i innych pomiesz-
czeń w budynku remizy OSP w Psarach przy ul. Szkolnej 45.

ROZPOCZĘTO REMONT POMIESZCZEŃ W BIBLIOTECE W PSARACH



3

25 km kanalizacji, oczyszczalnia 
i 11 odcinków dróg

W tym czasie intensywnego pro-
jektowania pracowano nad ponad 50 
dokumentacjami technicznymi przed-
sięwzięć, które będą realizowane w 
kolejnych latach. Największe z nich to 
projekty kanalizacji sanitarnej i oczysz-
czalni ścieków. Umowa na wykonanie 
tych inwestycji została podpisana w 
październiku. W drodze przetargu wy-
łoniono dwóch projektantów. Jednym z 
nich jest firma IGI Aqua Sp. z o.o. z War-
szawy, która do końca listopada 2017 
roku ma przygotować projekt budowy 
gminnej oczyszczalni ścieków nieopo-
dal cmentarza komunalnego w Psarach. 
Druga firma wyłoniona w przetargu to 
„ALFA” mgr Bożena Habrajska z Będzina, 
mająca opracować projekt budowy ka-
nalizacji sanitarnej ciśnieniowej i prze-
budowy sieci wodociągowej.

Warto w tym miejscu dodać, że już 
wcześniej wyłoniono biuro projektowe, 
którego zadaniem jest przygotowanie 
dokumentacji budowlanej przebudowy 
11 odcinków dróg gminnych i powiato-
wych, przeznaczonych do modernizacji 
w związku z planowaną budową sieci 
kanalizacji sanitarnej.

Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej 
będzie polegało w pierwszej kolejności 
na wykonaniu szczegółowego modelu 
hydraulicznego dla całego obszaru gmi-
ny. W drugim etapie inżynierowie przy-
gotują projekty sieci kanalizacyjnej o dłu-
gości ok. 25 km. Na tym etapie konieczne 
będzie zaprojektowanie budowy lub 
przebudowy fragmentów gminnej sieci 
wodociągowej, dlatego dokumentacja 
uwzględni również i to zadanie. 

Żłobek i przedszkole w Psarach
W tym roku wśród ważnych projek-

tów zleconych przez samorząd gminy 
Psary znalazł się także projekt żłobka i 
przedszkola w Psarach. Obiekt ma mieć 
dwa piętra o łącznej powierzchni 1400 
metrów kwadratowych. Na parterze pro-
jektowanego budynku mieścić się będą 
pomieszczenia żłobka przeznaczone dla 

32 dzieci. Na piętrze zaś przewiduje się 
wykonanie sal przedszkolnych dla 100 
dzieci. Wszystkie pomieszczenia prze-
znaczone na zabawę i odpoczynek za-
projektowano jako przestronne, doświe-
tlone dużymi oknami zorientowanymi w 
kierunku południowym. 

Plany rozbudowy 
infrastruktury szkolnej

Kolejnymi zadaniami, związanymi 
z modernizacją infrastruktury eduka-
cyjnej w gminie Psary, są opracowane 
dokumentacje techniczne budowy sali 
gimnastycznej przy szkole w Gródkowie, 
a także termomodernizacji i zagospoda-
rowania otoczenia wokół szkoły w Strzy-
żowicach i przedszkola w Sarnowie oraz 
rozbudowy kuchni w szkole w Dąbiu.

Klub seniora, mieszkania i urząd
W marcu 2016 roku rozpoczęto opra-

cowanie projektu zagospodarowania bu-
dynku po byłej szkole w Goląszy Górnej, 
w którym przedstawiono plan przebu-
dowy wnętrza na potrzeby klubu seniora 
oraz budowy chronionych mieszkań. W 
opracowaniu jest też projekt rozbudowy 
Urzędu Gminy Psary wraz z przebudową 
placu przed magistratem.

Modernizacja bazy ZGK
We wrześniu firma SILESIA Architekci 

zakończyła prace przy projekcie kom-
pleksowej przebudowy i rozbudowy 
zaplecza socjalno-garażowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej zlokalizowane-
go w Dąbiu. Plan budynku socjalno-biu-
rowego obejmuje dwie kondygnacje. Na 
parterze zlokalizowane mają być szatnie 
i sanitariaty dla pracowników technicz-
nych, toalety ogólnodostępne, pomiesz-
czenie porządkowe oraz kotłownia ga-
zowa. Na piętrze umieszczono biura, 
jadalnię pracowniczą oraz węzeł sani-
tarny.

Centrum kulturalno-szkoleniowe 
w Strzyżowicach

W 2016 r. ukończony został projekt 
docieplenia dachu, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz wymiany grzej-
ników w budynku OSP Strzyżowice oraz 
projekt przebudowy garażu w OSP w 
Strzyżowicach. Stanowi on uzupełnienie 
do posiadanej przez gminę dokumenta-
cji technicznej budowy nowoczesnej sali 
koncertowo-szkoleniowej w tym miejscu.

Fitness klub w Malinowicach

INWESTYCJE
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Wizualizacja przedszkola i żłobka w Psarach, kolorystyka przykładowa

W gminie Psary w 2016 roku zrealizowano wiele zadań budowlanych, ale ostatnie 10 miesięcy było także 
okresem przygotowania ogromnej ilości projektów budowlanych.

POWSTAŁO 50 PROJEKTÓW BUDOWLANYCH W 2016 ROKU

c.d. na str. 4

Projekt budowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu

Ten artykuł możesz 
zobaczyć również 

w postaci filmu 
na naszym kanale 

YouTube.

Obok kod QR 
z linkiem do filmu.
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Pulę gotowych projektów zasiliła także 
dokumentacja dotycząca adaptacji części 
budynku po byłej szkole w Malinowicach 
na fitness klub. Przebudowa tego miej-
sca ma objąć ponad 259 m2 powierzchni 
użytkowej, a docelowo w tym miejscu 
powstanie: duża sala z podziałem na si-
łownię oraz strefę cardio o całkowitym 
metrażu blisko 100 m2, pomieszczenie do 
lekkich ćwiczeń gimnastycznych z matą 
sportową o pow. ok. 48,5 m2, poczekal-
nia z punktem obsługi klienta, gabinet 
dietetyka i fizjoterapeuty, osobne szatnie 
i węzły sanitarne: damskie i męskie, a tak-
że niewielkie pomieszczenia socjalne dla 
obsługi.

Pomysł na nowe oblicze remizy w 
Górze Siewierskiej

Kolejną ciekawą dokumentację, po-
wstałą w ubiegłym roku, stanowi projekt 
remontu budynku remizy OSP w Górze 

Siewierskiej, w którym totalną metamor-
fozę przejdzie sala bankietowa, a cały bu-
dynek będzie docieplony.

Pozostałe ambitne projekty
Oprócz wymienionych wyżej opraco-

wań, w 2016 roku powstało, bądź obecnie 

znajduje się na ukończeniu: 15 projektów 
przebudowy dróg o łącznej długości 8,2 
km, plany termomodernizacji 6 budyn-
ków publicznych, 2 projekty oświetlenia 
hybrydowego i 9 dokumentacji obejmu-
jących montaż instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej, 
a także 9 projektów budowy nowej sieci 
wodociągowej o łącznej długości 21,7 km.

Gotowa dokumentacja 
a finansowanie inwestycji

Dokumentacja budowlana jest oczy-
wiście niezbędna do wykonania po-
wyższych zadań. Jednocześnie pozwala 
wnioskować o dofinansowanie poszcze-
gólnych inwestycji ze środków krajowych 
oraz unijnych w najbliższych latach. Moż-
liwość pozyskania tych funduszy czę-
sto wpływa na termin realizacji danego 
przedsięwzięcia budowlanego. Red.

c.d. ze str. 3 „50 projektów budowlanych gminnych inwestycji w 2016 roku”

Wizualizacja jednej z sal w planowanym centrum fitness w Malinowicach

Koncepcja na nowe oblicze sali w budynku OSP w Górze Siewierskiej

UMOWA NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE W GRÓDKOWIE

Do przetargu na dobudowę przedszkola do szkoły w 
Gródkowie zgłosiło się 11 firm. Wykonawcą inwestycji zosta-
ła firma Biuro Serwis Izabela Jędrzejewska z Katowic, która 
zdobyła najwięcej punktów w postępowaniu przetargowym, 
a zarazem przedstawiła najniższą cenę za usługę w wysoko-

ści 1.392.243,25 zł brutto. Projekt umowy zakłada, że cała in-
westycja zakończy się do 15 grudnia 2017 r. Przedsięwzięcie 
otrzymało wstępną gwarancję dofinansowania unijnego w 
kwocie ponad 1 mln zł.

Przypomnijmy, że celem inwestycji jest stworzenie nowo-
czesnego budynku przedszkola oraz bezpiecznej i funkcjonal-
nej przestrzeni wokół obiektu, który zostanie dobudowany 
do obecnej szkoły. W przedszkolu znajdą się trzy komfortowe 
sale, oddzielne dla każdej grupy dzieci. Pozwoli to na utwo-
rzenie dodatkowej klasy przedszkolnej i przyjmowanie także 
3– i 4–latków. Dotychczas, z uwagi na ograniczoną przestrzeń 
w budynku szkolnym, mogły funkcjonować tylko dwie grupy 
składające się głównie z 5– i 6–latków.

Przebudowana zostanie także przestrzeń wokół obiektu 
– powstaną m.in. nowe miejsca parkingowe o pow. ok. 950 
m2 oraz ogrodzony plac zabaw o nawierzchni syntetycznej o 
pow. ok. 300m2. Firma już przejęła plac budowy i zorganizo-
wała zaplecze do przeprowadzania prac, wycięto także drze-
wa i krzewy w obrębie budynku oraz przebudowano przyłą-
cze instalacji gazowej. Red.

Na początku stycznia psarski samorząd zawarł umowę na budowę przedszkola w Gródkowie o powierzchni użytko-
wej 280,90 m2, które będzie się znajdowało przy istniejącym budynku szkolnym.

Prace przy szkole podstawowej w Gródkowie
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Remont dwóch garaży polegał na wymianie posadzek 
lastrykowych na betonowe. Na ścianach powstały nowe 
tynki oraz położono płytki, wraz z wymienioną instalacją 
elektryczną. Stare drzwi garażowe zastąpiono automatycz-
nie podnoszonymi. Wykonawcą tych prac było Hutnicze 
Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. 
Całkowity koszt prac wyniósł 89.007,25 zł.

Z kolei w pierwszej połowie roku Zakład Remontowo-
-Budowlany Jędrzejczyk z Sosnowca przebudował część 
obiektu, pełniącego funkcję wiaty, na pomieszczenia so-

cjalne dla strażaków z Dąbia. Powstały budynek został 
ocieplony, a w jego wnętrzu wykonano wszystkie niezbęd-
ne instalacje i zamontowano wyposażenie. Wymieniono 
wówczas także pokrycie dachu długiej wiaty dla pojazdów 
przed remizą oraz zabezpieczono jej konstrukcję przed ko-
rozją.

Red.

W 2016 roku w remizie OSP w Dąbiu wykonano szereg prac budowlanych. W maju zakończono rozbudowę 
budynku socjalnego, a w grudniu oddano do użytku wyremontowane garaże w tej jednostce.

REMONT GARAŻY OSP DĄBIE ZAKOŃCZONY

NOWE MIEJSCE REKREACJI PRZY SZKOLE W SARNOWIE

W ramach inwestycji zamontowano 
siłownię zewnętrzną, która składa się z 
10 urządzeń, takich jak: biegacz, orbitrek, 
wyciąg, krzesło, rower, jeździec, surfer, 
twister, narciarz oraz wioślarz. Obok przy-
rządów znajduje się także stolik do gry w 
szachy, cztery ławki oraz kosze na śmieci, 
a całość została ogrodzona szpalerem z 
tui. Ponadto robotnicy utwardzili część 
placu przed szkołą z przeznaczeniem na 
miejsca parkingowe.

Wykonawcą inwestycji była firma 
Grumix, a jej koszt wyniósł 149 019,42 zł 
brutto.

To jednak nie koniec inwestycji w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Sarno-
wie, bowiem pod koniec roku do Urzę-
du Gminy w Psarach biuro projektowe 
oddało kompletny projekt zagospo-
darowania terenu wokół przedszkola, 

który będzie realizowany w przyszłości. 
Powstanie tam m.in. nowy plac zabaw, 
zadaszona scena czy plac apelowy. Red.

Pod koniec roku przy szkole pod-
stawowej w Sarnowie zakończono 
budowę parkingu oraz siłowni ze-
wnętrznej. 

INWESTYCJE

Wnętrze jednego z dwóch wyremontowanych garaży

W wyznaczonym terminie wpłynęło 
8 ofert, a najkorzystniejszą z nich złożyła 
firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remon-
towe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., która 
podejmie się przebudowy sarnowskiego 
obiektu za kwotę 1 675 000 zł.

Wyłoniona firma wybuduje nową szat-
nię o powierzchni 209,87 m2, szambo, a 
obok budynku powstaną zadaszone, po-
dwójne trybuny z 200 miejscami siedzący-
mi. Remont przejdzie również otoczenie 
obiektu jak i sama murawa. Zamontowa-

ne zostanie też oświetlenie do treningu 
po zmroku oraz kompleksowy monito-
ring. Inwestycja ma być zrealizowana do 
31.10.2017 r. Obecnie firma budowlana 
rozpoczęła już prace nad rozbiórką bu-
dynku szatni klubu sportowego. Red.

W poprzednim numerze gazety informowaliśmy o szczegółach planowanej modernizacji stadionu sporto-
wego, którą przewidziano na 2017 rok. 5 stycznia tutejszy urząd rozstrzygnął przetarg na wykonawcę prac bu-
dowlanych na obiekcie Klubu Sportowego Sarnów, a już 30 stycznia rozpoczęły się pierwsze prace budowlane.

ZNAMY WYKONAWCĘ MODERNIZACJI STADIONU W SARNOWIE

Stare drzwi garażowe zastąpiono automatycznie podnoszonymi

Ukończona siłownia zewnętrzna przy szkole w Sarnowie.
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Spotkanie zainaugurował popis 
muzyczny w wykonaniu młodych gi-
tarzystów z gminy Psary. Następnie, 
po przywitaniu wszystkich gości, Wójt 
Tomasz Sadłoń omówił ubiegłorocz-
ne osiągnięcia psarskiego samorządu. 
Pierwsze slajdy, wyświetlanej w tle pre-
zentacji, dotyczyły gospodarowania 
finansami gminy. Z kolei kilkadziesiąt 
kolejnych plansz poświęcono zrealizo-
wanym inwestycjom. Do najważniej-
szych wydatków majątkowych 2016 
roku należały bowiem takie przedsię-
wzięcia, jak: przebudowa ulicy Bocznej 
i Łącznej w Psarach, przebudowa dro-
gi w Brzękowicach Górnych oraz ulicy 
Strumycznej w Malinowicach, budowa 
drogi gminnej na Brzękowickim Wale, 
budowa chodników wspólnie ze Sta-
rostwem Będzińskim, wymiana przy-
łączy do sieci wodociągowej, a także 
rozbudowa infrastruktury rekreacyj-
no-sportowej. Szczególną uwagę go-
ści zwróciły te slajdy, które traktowały 
o ponad 50 wykonanych projektach 
budowalnych o łącznej wartości 1,8 
mln zł, przewidzianych do realizacji w 
kolejnych latach. Ta bogata dokumen-
tacja świadczy o długofalowym i racjo-
nalnym planowaniu inwestycji gmin-
nych oraz pozwala na pozyskiwanie 

zewnętrznych dotacji z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Po zakończeniu prelekcji wójta, 
obecni na spotkaniu przedstawiciele 

Parlamentu RP, władz wojewódzkich 
oraz powiatowych złożyli zgroma-
dzonym gościom oraz mieszkańcom 
gminy życzenia noworoczne, a także 
pogratulowali naszemu samorządowi 
osiągnięć w 2016 roku. 

Następnie na scenie pojawiła się 
młoda wokalistka – Emilia Maciejczyk, 
która zaśpiewała dwie piosenki. Po tym 
występie artystycznym, Wójt Tomasz 
Sadłoń oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Jacenty Kubica złożyli podzię-
kowania dwóm firmom za wkład w 
rozwój naszej gminy. Pierwszą z nich 
był Lidl Polska Sp. z o.o. s.k., reprezen-
towany przez Adama Gajdę, Grzego-
rza Nowaka i Krzysztofa Rubina, który 
od podstaw tworzy własne centrum 
dystrybucyjne w Gródkowie. Drugi za-
służony podmiot to DL Invest Group z 
przedstawicielami: Dominikiem Lesz-
czyńskim oraz Tomaszem Brodzkim – 
firma, dzięki której powstał węzeł ko-
munikacyjny przy drodze krajowej nr 
86 w Sarnowie, umożliwiający budowę 

19 stycznia w sali bankietowej budynku Ośrodka Kultury w Dąbiu od-
było się noworoczne spotkanie samorządowe, podczas którego Wójt 
Gminy Psary Tomasz Sadłoń podsumował działalność naszego samo-
rządu w 2016 roku.

NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE W GMINIE PSARY

Tegoroczni laureaci Kryształów Kultury: 
Teresa Olesińska, Emilia Nowak oraz Zespół Śpiewaczy „Brzękowianie”

Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy 

Sprawozdanie wójta z działalności naszego samorządu w 2016 roku
zostało wysłuchane przez licznie zgromadzonych gości

c.d. na str. 7

Zachęcamy do 
obejrzenia prezenta-
cji podsumowującej 
działalność samorzą-

du gminy Psary.

Obok kod QR z lin-
kiem do prezentacji.
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WYDANO GMINNY KALENDARZ NA 2017 ROK

Na kolejnych kartach prezentują 
się młodzi mieszkańcy naszej gminy 
z przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjum. Zdjęcia przedstawiają ko-
lejno: przedszkolaków z Przedszkola 
Publicznego w Sarnowie, uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Dąbiu, młodzież 

z Gimnazjum w Psarach, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Strzyżowicach – z Gro-
mady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, grupę 
maluchów z Przedszkola Publicznego 
w Strzyżowicach, uczennice ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbiu, młodych spor-
towców ze Szkoły Podstawowej w Sar-

nowie, przedszkolaków – uczestników 
konkursu wiedzy o krajach Unii Euro-
pejskiej pt. „Jestem przyjacielem Syriu-
sza”, drużynę zuchów „Antki Cwaniaki” 
– działającą przy Szkole Podstawowej w 
Sarnowie, zespół cheerleaderek – uczen-
nice ze Szkoły Podstawowej w Gródko-
wie, uczniów Gimnazjum w Psarach w 
sali informatycznej, chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Gródkowie – laureatów 
zawodów tenisa stołowego na szczeblu 
wojewódzkim.

Kalendarz wydano w kolorze w for-
macie A3 w poziomie, na spirali, z możli-
wością zawieszenia na ścianie. Publikacja 
została w pierwszej kolejności przekaza-
na osobom, których wizerunki znalazły 
się na kartach kalendarza, gminnym in-
stytucjom oraz podmiotom współpra-
cującym z Urzędem Gminy w Psarach. 
Część nakładu została także przekazana 
jako nagrody do quizu fantowego w ra-
mach Gminnego Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który odbył się 
15 stycznia 2017 roku.Red.

Miło nam poinformować, iż po raz trzeci z rzędu psarski samorząd opublikował kalendarz z mieszkańcami na-
szej gminy. Tegoroczna edycja została w całości poświęcona edukacji przedszkolnej i szkolnej w gminie Psary.

INFORMACJE
centrum logistycznego.

Kolejny punkt programu stanowi-
ła uroczystość wręczenia „Kryształów 
Kultury”, czyli Nagród Wójta Gminy 
Psary za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury. Tegorocznymi laure-
atami zostali: Teresa Olesińska, Emilia 
Nowak oraz Zespół Śpiewaczy „Brzę-
kowianie”, który na zakończenie uro-
czystości zaprezentował krótki popis 
swoich umiejętności muzycznych.

Wśród przybyłych gości znaleźli się 
między innymi: reprezentanci obu izb 
Parlamentu RP, przedstawiciele samo-
rządowych władz wojewódzkich, po-
wiatu będzińskiego oraz gmin sąsiedz-
kich, radni Gminy Psary, dyrektorzy 
instytucji regionalnych i powiatowych, 
kierownictwo Urzędu Gminy Psary, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
gminy, sołtysi, prezesi Ochotniczych 
Straży Pożarnych, prezeski Kół Gospo-
dyń Wiejskich, prezesi tutejszych klu-
bów sportowych, szefowie firm z re-
gionu oraz przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorstw, aktywni działacze 
społeczni i kulturalni, przedstawicie-
le rad rodziców ze wszystkich szkół i 
przedszkoli z terenu gminy Psary.

Red.

c.d. ze str. 6 „Noworoczne spotkanie samorządowe w gminie Psary”

Spotkanie było również okazją do złożenia oficjalnych podziękowań przedstawicielom 
firm DL Invest Group oraz Lidl Polska Sp. z o.o. s.k. za wspieranie rozwoju gminy Psary

Popis muzyczny w wykonaniu młodych gitarzystów z gminy Psary

Okładka tegorocznego kalendarza gminy Psary
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Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach 
w grudniu odwiedzili wszystkie rodziny i osoby samotne korzy-
stające ze wsparcia instytucjonalnego. Przygotowali paczki mi-
kołajkowe dla dzieci z rodzin będących pod opieką OPS-u. Pa-
kunki zostały przekazane rodzinom, jak tradycja każe, 6 grudnia.

Z kolei 14 grudnia w Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło 
się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących 
wsparcia na terenie naszej gminy. Uroczystego charakteru spo-
tkaniu nadał występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródko-
wie pt. „Wieczór Kolęd” oraz pokaz wokalno-instrumentalny, 
który przygotowały: Julia Sibielak, Wiktoria Bień, Bartosz Białas 
i Wojciech Żurkowski pod kierunkiem p. Grzegorza Bochenka. 
Spotkanie zostało zorganizowane dla 70 osób. Klienci Ośrodka 
Pomocy Społecznej, dzięki uprzejmości i hojności firmy Lidl, 
otrzymali paczki świąteczne z artykułami żywnościowymi.

Ponadto w siedzibie Ośrodka z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie integracyjne dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Specjalnie z tej okazji 
uczestnicy wykonali świąteczne lampiony, które wzięli do swo-
ich domów celem udekorowania wigilijnego stołu.

Jeszcze innego dnia, ale tym razem w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Psarach, zebrały się osoby niepełnosprawne wraz ze 
swoimi opiekunami z Grupy Wsparcia „Nadzieja”. To spotkanie 
było połączone z warsztatami artystycznymi oraz wręczeniem 
paczek świątecznych - zakupionych ze środków własnych gmi-
ny oraz z darowizny otrzymanej od radnych. Miłym dodatkiem 
były również artykuły spożywcze przekazane przez spółkę Lidl.

Praca socjalna, którą na co dzień wykonują pracownicy po-

mocy społecznej, polega w szczególności na przywracaniu 
zarówno całym rodzinom jak i poszczególnym osobom zdol-
ności samodzielnego funkcjonowania w tych obszarach, w 
których sobie nie radzą. Zadaniem rodziny jest zapewnienie 
swoim członkom, a zwłaszcza dzieciom, optymalnych warun-
ków do rozwoju i wychowania. Rodzina to przede wszystkim 
środowisko życia. To właśnie w niej powinny być zaspokajane 
podstawowe potrzeby człowieka jako jednostki, a także po-
trzeby rodziny jako całości. Jeżeli grupa ta nie wypełnia swoich 
zadań, lub wypełnia je w stopniu niewystarczającym, wówczas 
potrzebuje pomocy. Niestety, przemiany, które zachodzą bar-
dzo dynamicznie w polskim społeczeństwie, powodują, że ro-
śnie liczba rodzin oraz osób, potrzebujących wsparcia, przede 
wszystkim w postaci pracy socjalnej. OPS

Ostatni miesiąc roku jest dla wszystkich bardzo pracowity. Również nasza gminna instytucja pomocy spo-
łecznej ma w tym czasie więcej zadań i obowiązków. Wszak zima i święta to trudny okres, w którym jeszcze 
więcej uwagi i pomocy trzeba okazać osobom bezdomnym, samotnym, starszym czy długotrwale chorym.

GRUDZIEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Spotkanie świateczne zorganizowane przez OPS

„KOPERTA ŻYCIA” DLA SENIORÓW

Pakiet „Koperta życia” składa się z 
karty informacyjnej, plastikowej koperty 
i naklejki na lodówkę. Koperta wraz z wy-
pełnioną kartą ma być przechowywana 
w lodówce, a na drzwiach lodówki w wi-
docznym miejscu należy nakleić naklejkę 
o udziale w programie „Koperta życia”.

Karta informacyjna jest dla ratowni-
ków medycznych źródłem informacji 
o pacjencie. Zamieszczone w niej dane 
powinny być sporządzone lub potwier-
dzone przez lekarza. Karta powinna być 
aktualizowana raz w roku lub częściej w 
przypadku zmiany leków, rozpoznania 
innych schorzeń. Tylko tak wypełniony 
dokument jest wiarygodnym źródłem 
informacji dla ratowników i lekarzy. Oso-
ba biorąca udział w akcji „Koperta życia” 
bierze pełną odpowiedzialność za syste-
matyczne uzupełnianie karty.

„Koperta życia” jest wydawana bez-
płatnie w biurze podawczym Urzędu 
Gminy w Psarach i w Ośrodku Pomo-

cy Społecznej w Psarach, w godzinach 
urzędowania tych instytucji, po okaza-
niu dowodu osobistego, pokwitowaniu 
odbioru i zapoznaniu się z regulaminem. 
Osoby samotne, bezdzietne, a także te, 
które mają trudności w poruszaniu się 

mogą zgłosić telefonicznie do Ośrodka 
Pomocy Społecznej (32 267 22 62) po-
trzebę dostarczenia pakietu „Koperta ży-
cia” do domu – w tym przypadku pakiet 
zostanie dostarczony przez pracownika 
socjalnego. OPS

„Koperta życia” to przede wszystkim karta informacyjna przeznaczona dla osób powyżej 60 lat, w której zawarte 
są informacje o stanie zdrowia pacjenta, przyjmowanych lekach, danych kontaktowych rodziny. Te informacje mogą 
uratować życie w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych lub w trakcie wizyty lekarza w domu.

„Koperta życia” składa się z karty informacyjnej, plastikowej koperty i naklejki na lodówkę



6 grudnia jest od wielu lat dniem, w 
którym w naszej szkole podtrzymujemy 
mikołajkową tradycję i nasi nauczyciele 
na chwilę zamieniają się w aktorów. Tym 
razem pod hasłem „Nauczyciele dzie-
ciom” wystawili oni parodię  bajek, gdzie 
wcielili się w rolę znanych nam postaci. 

Przedstawienie pt: „Bajka kulinarna” 
dostarczyła nam wiele radości i uśmie-
chów na twarzy. Miło było popatrzeć 
na panią Martynę Filipczyk i pana Prze-
mysława Wacha, którzy z wielkim po-

święceniem zagrali zagubione w lesie 
rodzeństwo,  czyli Jasia i Małgosię. Złą 
Babą Jagą, która gustuje w ruchomych 
kąskach była pani Agnieszka Laskowska. 
Czerwonego Kapturka, który wcale nie 
był grzeczną dziewczynką zagrała pani 
Sylwia Sobczyk, a jego nieokrzesaną 
mamę pani Bożena Nobis-Siudak. Złym 
wilkiem, który w rzeczywistości okazał 
się zwykłym podrywaczem był pan Woj-
ciech Leśniak. Nad całością przedstawie-
nia czuwała oczywiście  pani Dyrektor, 

która pełniła rolę narratora.
Przedstawienie ogromnie rozbawiło 

uczniowską publiczność. To niecodzien-
ne zjawisko widzieć naszych zwykle po-
ważnych i zapracowanych nauczycieli w 
scenkach humorystycznych.

Na koniec imprezy wszyscy dostali-
śmy przepiękne i przepyszne prezenty 
mikołajkowe  od  Stowarzyszenia Przy-
jaciół Szkoły, które dodatkowo osłodziły 
nam ten wspaniały dzień. Z całego serca 
DZIĘKUJEMY! SP Strzyżowice

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 51 / XiI / 2016/2017

MIKOŁAJKI W STRZYŻOWICACH

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2016

Stało się już piękną tradycją, że tuż przed Bożym Narodze-
niem trafia do Polski Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień przy-
wieziony przez skautów austriackich z Betlejem, polscy harce-
rze otrzymują od skautów słowackich. Niesiony harcerskimi 
dłońmi płomyk, trafia wszędzie tam, gdzie chcemy przekazać 
symbol pokoju, radości i nadziei. Zuchy i harcerze z terenu gmi-
ny Psary odebrali Światło w Piekarach Śląskich.

„Odważnie twórzmy pokój” – to przesłanie, które w tym 
roku towarzyszy przekazywaniu Betlejemskiego Światła Poko-
ju. Niosąc po raz 26. betlejemski płomyk, zastanówmy się, czy 
w naszej codzienności potrafimy promieniować ciepłem i ener-
gią, którą czerpiemy z przeżywania harcerstwa. Czy zło i ludz-
ką obojętność potrafimy rozświetlić harcerskim przykładem? 
Wszystkim, którym przekazujemy Światło, życzymy pokoju, ra-
dości i nadziei nie tylko raz w roku przed Bożym Narodzeniem, 
ale w całym życiu. Anna Łebzuch

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem drużyny zuchowe: „Leśne Skrzaty” ze Strzyżowic, „Antki Cwaniakami” z 
Sarnowa oraz harcerze leśni ze Strzyżowic przekazali wójtowi oraz sekretarz gminy Psary Światełko Betlejemskie.

Zuchy przekazały Betlejemskie Światło Pokoju

16 listopada 2016 roku uczniowie klas 
IV-VI pojechali na zajęcia edukacyjne do 
Polskiego  Radia  im. Stanisława Ligo-
nia w Katowicach. Zwiedzający poznali 
historię śląskiej rozgłośni, która w 2017 
roku będzie obchodziła stulecie działal-
ności, oraz pracę radia dzisiaj. Pokazanie 
„od kuchni” pracy redaktorów, realizato-
rów, pracowników obsługi technicznej 
zrobiło na uczniach ogromne wrażenie. 
Mieli oni również okazję obejrzeć new-

sroom, do którego spływają informacje z 
całego świata, a następnie wybierane są 
najważniejsze wiadomości do serwisów 
informacyjnych. W programie na „żywo” 
trwała audycja, więc spiker przeprowa-
dził z uczniami krótki wywiad. 

Zajęcia zakończyły się w sali muzeal-
nej, w której uczniowie zapoznali się z 
metodami nagrywania dźwięku, a także 
mogli prześledzić przemiany technolo-
giczne, jakie dokonywały się w radiu od 

chwili jego powstania.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 

Gródkowie szczególnie dziękują pań-
stwu Iwonie i Łukaszowi Kwaśny, bez 
których pomocy wycieczka nie mogłaby 
się odbyć. 

To była bardzo pouczająca i niezapo-
mniana przygoda z radiem, a dla nie-
których może początek dziennikarskiej 
kariery…? SP Gródków

SEKRETY RADIA
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4 listopada pod naszą szkołą zapar-
kował radiowóz policyjny, co wywołało 
wielkie zdziwienie i wiele pytań uczniów 
o to, co się wydarzyło. Tego dnia odwie-
dził nas policjant ze smoczycą Klarą, któ-
ry przybył na zaproszenie Pani Dyrektor, 
aby przypomnieć o zasadach bezpie-
czeństwa. Policjant przypomniał dzie-
ciom o zasadach poruszania się po pa-
sach. W tym temacie  bardzo pomocna 
okazała się smoczyca Klara, która prze-
prowadzała dzieci przez pasy. Uczniowie 

bardzo chętnie uczestniczyli w symulacji 
przekraczania jezdni na pasach.

Podczas spotkania dyskutowano o 
bezpiecznej drodze do i ze szkoły, o 
nienawiązywaniu kontaktów z niezna-
jomymi. Spotkanie to uwrażliwiło dzieci 
i młodzież na bezpieczeństwo zarówno 
w szkole, jak i poza nią, za co serdecznie 
Panu dzielnicowemu dziękujemy. Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia, każda 
klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdję-
cie z policjantami i smoczycą Klarą oraz 

podziwiała radiowóz policyjny, który 
klaksonem i sygnałem okazywał wyrazy 
sympatii dla Szkoły Podstawowej w Sar-
nowie. SP Sarnów

GŁOS SZKOLNY

25 listopada to dzień w którym na 
świecie obchodzone są urodziny pluszo-
wego misia. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Dąbiu przyłączyły 
się do obchodów tego miłego święta.  
Od rana dzieci  przynosiły do przedszko-
la swoje ulubione przytulanki - misie, 
przedstawiały je swoim koleżankom i 
kolegom, wspólnie bawiły się przy po-
święconym misiom piosenkach, a także 

recytowały wierszyki o misiach.
Wszyscy przedszkolacy obejrzeli cie-

kawą prezentację, która przybliżyła im 
postacie misiów - bohaterów znanych z 
bajek, takie, jak: Miś Uszatek, Miś Koral-
gol, Miś Jogi, Miś Baloo, Miś Fantazy, a 
także wygląd i zwyczaje różnych gatun-
ków niedźwiedzi. Wszyscy bawili się przy 
piosenkach oraz oglądali bajkę o Misiu 
Paddingtonie. 

Światowy Dzień Misia stał się także 

okazją do rozstrzygnięcia konkursu pla-
stycznego pt. „Mój ukochany miś”, które-
go celem było: promowanie twórczości 
dziecięcej, pobudzenie inwencji twórczej 
i fantazji oraz integracja dzieci poprzez 
sztukę. Prace oceniano w trzech kate-
goriach wiekowych. Laureaci otrzymali z 
rąk pani dyrektor dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Na zakończenie dzieci często-
wały się miodem – słodkim przysmakiem 
niedźwiedzi. SP Dąbie

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

WIZYTA POLICJANTA

Pierwsza mobilność łączona uczniów 
w ramach projektu Erasmus+ „We want 
to volunteer to make the world a better 
place” odbyła się w Polsce, w Gimna-
zjum w Psarach, w dniach 8-14.12.2016r. 
Mieliśmy zaszczyt gościć 8 nauczycieli i 
18 uczniów z Finlandii, Łotwy, Hiszpanii 
i Włoch. Na okres trzech dni dołączył do 
nas również koordynator ze szkoły cze-
skiej.  Program był bogaty w wydarzenia.  
Goście, wraz z polskimi uczestnikami 
projektu, wzięli udział w warsztatach, w 
wyniku których powstały ceramiczne 

naczynia  i doniczki, „portret mojego go-
ścia” oraz „portret mojego gospodarza,” 
a także  ekologiczne maskotki, z których 
drogą głosowania, wybrano maskotkę 
projektu.  Odbyły się liczne wycieczki: do 
Krakowa (zwiedzanie Reprezentacyjnych 
Komnat Królewskich na Wawelu, Sukien-
nic, spacer wzdłuż Wisły), do Wieliczki 
(zwiedzanie kopalni soli), do Katowic 
(Muzeum Śląskie, Nikiszowiec, Spodek, 
Rynek Główny) oraz do Auschwitz.  Nasi 
goście zostali bardzo ciepło przyjęci  
przez lokalne władze w Urzędzie Gminy 
Psary i byli po wielkim wrażeniem ilości 
projektów zrealizowanych oraz zaplano-
wanych do realizacji przez gminę. 

Nasi uczniowie przedstawili trzy 
prezentacje w języku angielskim: „Mój 
kraj, moje miasto, moja szkoła”, „System 
edukacyjny w Polsce” oraz „Nasz wolon-
tariat.” Przeprowadzili również semina-
rium oraz rozdali zrobione przez siebie 
broszury dotyczące tematu  uzależnień 
behawioralnych. W trakcie spotkania 
odbyły się trzy lekcje języka polskiego, 
podczas których polscy wolontariusze 
uczyli gości z zagranicy podstawowych 
wyrażeń w języku polskim, takich jak 
„Mam na imię”, „Jak się masz”, „Cześć” - 
okazało się, że nauka języka polskiego 
to nie lada wyzwanie! Nasi uczniowie, 

tymczasem, poczynili ogromne postę-
py w nauce języka angielskiego - by 
zawrzeć nowe,  międzynarodowe przy-
jaźnie, musieli posługiwać się językiem 
angielskim niemal przez cały czas, i co 
więcej, posługują się nim nadal, gdyż 
dzięki  internetowi, przyjaźnie rozwijają 
się dalej.

Naszym gościom z zagranicy bardzo 
spodobała się nasza szkolna mikołajko-
wa akademia oraz świąteczna atmos-
fera na Rynku w Krakowie. Powodu do 
wzruszeń dostarczyła im wizyta w Domu 
Dziecka w Sarnowie, gdzie udali się z 
licznymi, ręcznie wykonanymi  zabaw-
kami oraz typowymi dla swojego kraju  
słodyczami.  Byli również pod wielkim 
wrażeniem rodzin goszczących. Wielo-
krotnie powtarzali nam, że czuli się w 
swoich polskich rodzinach wspaniale, 
jak w domu, zaopiekowani pod każdym 
względem. Zrealizowanie projektu nie 
byłoby możliwe, gdyby nasi uczniowie i 
ich rodziny nie otworzyli swoich domów 
i serc na przyjęcie obcych dzieci z zagra-
nicy. Dlatego przede wszystkim dzięku-
jemy  naszym wspaniałym uczniom i ich 
rodzinom za ich otwartość, odwagę, cier-
pliwość i praktycznie okazaną dobroć. 
Życzymy, by nowe przyjaźnie przetrwały 
całe życie! Gimnazjum w Psarach

PIERWSZE SPOTKANIE SZKÓŁ PARTNERSKICH ERASMUS +
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Zapewne większość z uczniów 
zdaje sobie sprawę z tego jak ważna i 
potrzebna w życiu jest znajomość ję-
zyków obcych. Dlatego, jak co roku, 
23 listopada w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Sarnowie obchodzi-
liśmy Dzień Języków Obcych w celu 
przybliżenia wszystkim zwyczajów 
oraz obrzędów panujących w różnych 
krajach. Uczniowie wszystkich klas oraz 
grup przedszkolnych mieli możliwość 
zaprezentowania nam swoich talen-
tów wokalnych, tanecznych oraz ak-

torskich. Zadaniem każdej z występu-
jących grup było przygotowanie oraz 
zaprezentowanie ciekawego występu 
z krajów wcześniej przez siebie wylo-
sowanych. Wszystkie występy uczniów 
oraz przedszkolaków były bardzo pro-
fesjonalnie przygotowane. Publiczność 
bawiła się świetnie. 

 Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne takie spotkanie. Na zakończenie za-
dajmy sobie pytanie: Czy warto uczyć 
się języków? Odpowiedź jest oczywista 
- z pewnością tak. SP Sarnów

GŁOS SZKOLNY

MAŁE DZIAŁANIA ZMIENIAJĄ ŚWIAT – DZIEŃ WOLONTARIUSZA 
Dnia 5 grudnia na całym świecie ob-

chodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. W tym dniu w sposób 
szczególny pamiętamy o wolontariu-
szach i dziękujemy im za ich pracę. Pra-
ca, którą wykonuje się za darmo, z po-
trzeby serca, jest bezcenna!

Z tej okazji życzymy wszystkim wo-
lontariuszom spełnienia marzeń, rado-
ści w sercu, dużo entuzjazmu, wytrwa-
łości i niesłabnącej wiary, że to co robią 
ma sens!

Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna 
dłoń” działający w Szkole Podstawowej 
w Strzyżowicach powstał w 2012 r. Od 
czterech lat prężnie rozwija się, a jej 
główne obszary działalności to pomoc 
koleżeńska w nauce, zbiórka żywności  
i odzieży dla potrzebujących, pomoc 
dla wychowanków domu dziecka czy 
też udział w akcjach charytatywnych. 
Obecnie klub liczy 21 wolontariuszy 
z klas piątych i szóstych. W tym roku 
szkolnym wolontariat ma już na swoim 
koncie bardzo wiele działań. Należy tu 
wymienić chociażby pomoc Fundacji 
„Pomóż i Ty” na rzecz osób Niewido-
mych i Niepełnosprawnych. W naszej 

szkole wolontariusze sprzedawali ce-
giełki, aby wspomóc podopiecznych 
fundacji. Kwota w wysokości 100 zło-
tych została przekazana na konto. 

Już po raz trzeci nasza placówka 
uczestniczy w akcji „Poduszka dla Ma-
luszka”, która w tym roku trwała od 
2 listopada do 4 grudnia. Udało nam 
się zebrać 73 poduszki, 3 maskotki, 2 
poszewki. Poduszki trafią do małych 
pacjentów Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu i Szpitala Powiatowego 
w Oświęcimiu. W ubiegłym roku zaan-
gażowanie całej społeczności szkolnej 
pozwoliło nam zająć III miejsce w ogól-
nopolskim rankingu szkół  i placówek 
edukacyjnych.

Uczniom, nauczycielom i pracowni-
kom szkoły nigdy nie był obojętny los 
potrzebujących zwierząt. W dniach od 
10 października do 10 listopada trwała 
w naszej szkole zbiórka karmy i akceso-
riów dla zwierząt w schronisku. Zbierali-
śmy karmę dla psów i kotów oraz wszel-
kiego rodzaju zabawki, kuwety, gryzaki 
i legowiska, które zostały przekazane 
do Stowarzyszenia Humanitarno-Eko-
logicznego „Dla Braci Mniejszych” w 

Bielsku Białej. W zamian za te podarunki 
dla zwierząt pracownicy stowarzyszenia 
zobowiązali się odwiedzić naszą szkołę 
i przeprowadzić warsztaty na temat po-
trzebujących zwierząt. 

„Szlachetna Paczka” to kolejna akcja 
charytatywna, do której już po raz trzeci 
dołączyła nasza placówka. Zgłoszono 
kilka rodzin, które znalazły się w trudnej 
sytuacji materialnej, a być może w ten 
sposób spełnią się ich marzenia.

Co roku, na przełomie listopada i 
grudnia, w szkołach i przedszkolach od-
bywa się wielka zbiórka monet pod ha-
słem „Góra Grosza”. Uczniowie i przed-
szkolaki nie zawodzą, każdy przynosi 
tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden 
grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GRO-
SZA jest największa na świecie.

Efekty pracy naszych wolontariuszy 
można też zobaczyć na stronie interne-
towej szkoły.

Cieszymy się, że są wśród nas osoby, 
które chętnie i bezinteresownie poma-
gają potrzebującym. Jak powiedział  Jan 
Paweł II „Człowiek jest wspaniałą istotą 
nie z powodu dóbr, które posiada, ale 
jego czynów. Nieważne jest to, co się 
ma, ale czym się dzieli z innymi”.

Szkolny Klub Wolontariatu 
„Pomocna dłoń”, SP Strzyżowice

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W SARNOWIE

Szkolni wolontariusze

Podsumowanie akcji „Poduszka dla maluszka”
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22 listopada w Szkole Podstawowej 
w Dąbiu odbyła się XIII edycja Gminne-
go Konkursu Regionalnego dla klas I – 
III  pod hasłem  „GMINA PSARY - MOJA 
MAŁA OJCZYZNA”. Był on znakomitą 
okazją do przekonania się jak rozległą 
wiedzą dysponują najmłodsi ucznio-
wie na temat naszego regionu. Zma-
gania turniejowe przebiegały w dwóch 
kategoriach: wiedzy dla uczniów klas 
III i plastycznej dla uczniów klas I – III. 
W konkursie wiedzy, który miał for-
mę quizu trzecioklasiści rozwiązywali 
krzyżówkę, rebus, odgadywali zagadki, 
układali puzzle, opowiadali legendy, 
rozpoznawali zabytki. W ten sposób 
prezentowali wiadomości o Gminie 
Psary. W tej kategorii I miejsce zajęli 
reprezentanci Szkoły Podstawowej w 
Dąbiu. Za nimi uplasowali się trzecio-

klasiści z Sarnowa i Strzyżowic. Tuż za 
podium znaleźli się ich rówieśnicy z 
Gródkowa. Równocześnie z turniejem 
wiedzy odbywał się konkurs plastycz-
ny, w trakcie którego najlepsi „mala-
rze” uwieczniali na wykonanych przez 
siebie obrazach najpiękniejsze miejsca 
znajdujące się w gminie. Wszystkie pra-
ce były staranne i wiernie oddawały 
piękno naszej okolicy. W tym konkursie 
w kategorii klas pierwszych - I miejsce 
zajął uczeń  - Oliwier Biały, w kategorii 
klas II - I miejsce „wymalował”  drugo-
klasista Dawid Kucharski. Obaj chłopcy 
są uczniami Szkoły Podstawowej w Dą-
biu. Natomiast w kategorii klas III naj-
ładniejszą pracę wykonała uczennica 
– Elżbieta Kot ze szkoły Podstawowej 
w Strzyżowicach. Nad prawidłowym 
przebiegiem i oceną zabawy konkur-

sowej czuwało jury w składzie pani se-
kretarz M. Barańska - Sorn, p. bibliote-
karz Halina Sapota oraz wychowawcy 
trzecioklasistów. Wszystkie drużyny z 
klas III i uczniowie, którzy zajęli I miej-
sce w konkursie plastycznym otrzyma-
li nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Psary, który wraz z sekretarzem 
Urzędu Gminy Psary - Mirellą Barań-
ską- Sorn osobiście wręczył. Ponadto 
uczestnicy konkursu z rąk  dyrektor 
Grażyny Trzcionki otrzymali pamiątko-
we dyplomy i upominki ufundowane 
przez naszą Spółdzielnię Uczniowską 
„Skrzat”. Wszystkim uczestnikom kon-
kursu gratulujemy wiedzy i umiejętno-
ści plastycznych. Zapraszamy już za rok 
na XIV edycję konkursu - obiecujemy 
fajną zabawę.

SP w Dąbiu

GŁOS SZKOLNY

FORMATOWANIE I SKŁAD:
ź Mikołaj Bury
ź Kinga Czarnecka
ź Maciej Lis
ź Dominika Michalak
ź Julia Polak
ź Maria Skubis
ź Kamila Waliszak
pod opieką K.Nawrot, GimPsary

ź Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach 
ź Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
ź Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
ź Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
ź Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach
Skład gazetki odbywa się w: Gimnazjum im. marszałka J.Piłsudskiego w Psarach 

SZKOLNY
Głos Szkolny jest dodatkiem do 
Głosu Gminy Psary redagowanym 
przez uczniów:

Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Trzeba obudzić w 
dziecku zapał do książek. Nie uczynimy tego tłumacząc mu, 
że jest to ważne, ani też ucząc je bardzo wcześnie czytać. 
Przeciwnie, dzieci które zbyt wcześnie popychane są do sa-
modzielnych lektur, często po kilku latach zniechęcają się. W 
ich umyśle czytanie kojarzyć się będzie z przykrością i nudą - 
bo jak inaczej może się kojarzyć mozolne brnięcie przez tekst, 
którego małe dziecko często nawet nie rozumie? Istnieje jed-
nak niezawodny i sprawdzony sposób, by czytanie uczynić 
atrakcyjnym i przyjemnym dla dziecka. Jest nim - głośne czy-
tanie. Wtedy jedyne co musi zrobić dziecko to słuchać, rozu-
mieć i wyobrażać sobie.

Według specjalistów głośne czytanie uczy dzieci myślenia, 
przynosi wiedzę ogólną, daje kontakt z bogactwem doświad-

czeń niemożliwych do zdobycia samemu, doskonali umie-
jętności językowe, wzbogaca słownictwo, ułatwia dziecku 
samodzielne czytanie.

Ponadto, wspólny czas nad książką buduje mocną więź 
między dorosłym i dzieckiem, wzmacnia też samoocenę 
dziecka- skoro dorosły codziennie poświęca mu czas, czuje się 
ono ważne i kochane, a przy tym coraz bardziej kompetentne. 
Kiedy zacząć? Nigdy nie jest za wcześnie. Czytając niemow-
lęciu trzymanemu w ramionach, stymulujemy rozwój jego 
mózgu, budujemy skojarzenie czytania z poczuciem bezpie-
czeństwa, przyjemności i więzi. Czytajmy starszemu dziecku 
nawet wtedy, gdy samo już biegle czyta. Poziom zrozumienia 
przy słuchaniu wyprzedza o dwa do trzech lat poziom zrozu-
mienia przy samodzielnym czytaniu. Czytajmy nastolatkom. 
Rozmawiajmy z nimi o książkach. Wspólne czytanie w rodzi-
nie i ich własne lektury, uchronią je przed wieloma problema-
mi, poszerzą horyzonty, zbudują ich własny pogląd na świat.

Jak czytać? Dobrą porą na wspólne czytanie jest wieczór 
przed snem. Czytanie ma się zawsze dziecku kojarzyć z rado-
ścią nigdy z przymusem, karą czy nudą. Powinno być magicz-
ną porą wspólnego dokonywania odkryć, przeżywania ta-
jemnic i wzruszeń, porą, której dziecko nie może się doczekać.

W naszej placówce trwa akcja głośnego czytania, w którą 
zaangażowanych jest wielu ludzi. Starsi czytają młodszym, 
nauczyciele uczniom, rodzice dzieciom.

 SP Dąbie

CZYTANIE DZIECIOM 20 MINUT DZIENNIE. CZY WARTO?

GMINA PSARY - MOJA MAŁA OJCZYZNA
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PIERWSI MIESZKAŃCY JUŻ SKORZYSTALI Z GMINNYCH EKO-DOTACJI

W gminie w styczniu 2016 r. rozpoczę-
to realizację dwóch programów proeko-
logicznych, które mają zmniejszyć niską 
emisję, a co za tym idzie poprawić jakość 
powietrza, którym oddychamy. Polegały 
one na termomodernizacji prywatnych 
budynków mieszkalnych, np. dociepleniu 
ścian, dachu, stropodachu czy wymianie 
okien – pod warunkiem, że w domach 
tych właściciel zrezygnuje z kotła węglo-
wego na rzecz ogrzewania paliwem ga-
zowym, biomasą lub paliwem ekologicz-
nym. Przy okazji wymiany kotła, która też 

jest dotowana, można było starać się o 
dotację na instalację kolektorów słonecz-
nych i ogniw fotowoltaicznych. Po nabo-
rze wniosków na dotację do wykonania 
ocieplenia lub wymianę okien do pierw-
szego etapu zakwalifikowało się 51 osób.

Jedną z osób, która skorzystała z dota-
cji był Pan Zygfryd Grabis: „Jesteśmy już w 
zasadzie na etapie prac końcowych. Okna 
mamy wymienione. Stropodach i poddasze 
– tu również prace są zakończone. Wydaje 
się, że w pierwszym kwartale 2017 roku wy-
konamy docieplenie zewnętrzne. I to jest ten 

pierwszy program, który pozwolił na otrzy-
manie dotacji. W moim przypadku są to 
kwoty rzędu 38 tys. zł – maksymalnie było 
ok. 40 tys. zł. Jest to poważny zastrzyk pie-
niędzy dla naszego budżetu rodzinnego”.

Realizowany w gminie Psary program, 
polegający na termorenowacji budyn-
ków mieszkalnych w zakresie dociepleń, 
finansowany jest po połowie z budżetu 
gminy oraz ze środków pozyskanych 
przez nasz samorząd z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach w ramach 
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
na terenie Gminy Psary”. Ogólna kwota 
dotacji w ramach I etapu dla wszystkich 
gospodarstw wyniesie prawie 1,6 mln 
zł. Dodatkowo gmina posiada wstępną 
gwarancję przyznania unijnej dotacji na 
wymianę kotłowni w budynkach pry-
watnych w wysokości 1,8 mln zł. Red.

W listopadzie i grudniu pierwsi mieszkańcy gminy skorzystali z dofinan-
sowania przyznawanego przez gminę na inwestycje proekologiczne.

Ocieplenie dachu w budynku mieszkalnym beneficjentów programu. Fot. M. Śledź

Ten artykuł możesz 
zobaczyć również 

w postaci filmu 
na naszym kanale 

YouTube.

Obok kod QR 
z linkiem do filmu.

ZASADY ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW
Przypominamy, że firmy wykonujące prace zimowego utrzyma-
nia dróg nie mają obowiązku odśnieżania chodników. Właściciele 
nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem, są zobowią-
zani do utrzymania czystości i porządku chodników położonych 
wzdłuż ich posesji, poprzez uprzątnięcie błota, śniegu i innych 
zanieczyszczeń oraz likwidację śliskości. Obowiązek ten spoczywa 
zawsze na właścicielu lub zarządcy terenu, który przylega do chod-
nika, niezależnie od tego czy posesja jest zamieszkała, czy nie. Za 
odśnieżenie chodników znajdujących się między domostwami lub 
ulicami odpowiedzialny jest zarządca właściwego terenu.

W przypadku niedopełnienia obowiązku odśnieżenia chodnika 
przez właściciela bądź zarządcę terenu, osoba taka może ponieść 
konsekwencje w postępowaniu mandatowym prowadzonym 
przez Policję. Informację o zalegającym na chodniku śniegu przy 
terenach prywatnych należy zgłosić na Komisariat Policji w Wojko-
wicach, pod który podlega gmina Psary.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu w okresie zimowym zaj-
muje się likwidacją śliskości i usuwa śnieg z chodników, znajdują-
cych się przy nieruchomościach gminnych.

W razie pojawienia się wątpliwości, pytań lub uwag prosimy o kon-
takt z gminnymi koordynatorami „Akcji Zima” w gminie Psary, tj.: 
z Panem Łukaszem Krypciakiem – Kierownikiem Działu Utrzyma-
nia Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych lub Panem Waldemarem 
Gwiazdą – Zastępcą Kierownika Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i 
Usług Komunalnych – tel. w godz. pracy Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej: 32 360 16 70, wew. 24.

Przy okazji przypominamy, że podobne zasady obowiązują w przy-
padku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów 
lodowych na danym budynku, mogących stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa – osoba odpowiedzialna za stan techniczny dane-
go obiektu zobowiązana jest podjąć niezwłoczne działania, aby je 
usunąć.

NIELEGALNA REKLAMA NA PRZYSTANKU TO NAWET 500 ZŁ MANDATU
Skup mieszkań, samochodów czy inne reklamy to tylko niektóre 

z licznych ogłoszeń, które zaśmiecają tereny przystanków auto-
busowych i inne obiekty publiczne. Przypominamy, że umiesz-
czanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek, napisów lub rysunków 
w miejscach niedozwolonych, bez odpowiedniej zgody, jest ka-
ralne na mocy art. 63a kodeksu wykroczeń. Przewidzianą karą za 
taki czyn jest mandat do 500 zł, ale w szczególnych przypadkach, 
gdy dojdzie do rozprawy sądowej, kwota ta może sięgnąć nawet 
5000 zł.

Pamiętajmy zatem, iż za każdym razem, kiedy chcemy zamie-
ścić nasze ogłoszenie w miejscu, którego zarządcą jest nasza 

gmina, musimy zwrócić się o pozwolenie do tutejszego urzędu. 
Jednocześnie przypominamy, że od lipca tego roku można za-
mieszczać ogłoszenia o pracy okazjonalnej, sezonowej, lub stałej 
bezpłatnie na tablicy postawionej przed budynkiem Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Psarach. Inne informacje można wieszać bez 
opłat na ogólnodostępnych tablicach gminnych usytuowanych 
w różnych punktach gminy (nie na przystankach!).

Do końca 2016 roku na zlecenie Gminy Psary zamontowano 45 
nowych wiat przystankowych. Nie dopuśćmy do tego, aby miej-
sca te zamieniły się w szpecące naszą gminę tablice ogłoszenio-
we.
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Przyznano po raz pierwszy  „Kryształy Kultury” - nagrody 
dla mieszkańców gminy Psary, którzy mają szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie kultury, jej popularyzacji, upowszechniania 
i organizowania.

Przebudowano ul. Łączną i Boczną w Psarach.  Wykonano1,4 km drogi 
wraz z kanalizacją deszczowo - sanitarną, kosztem: 2,7 mln zł brutto. 
Dotacja z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” wyniosła 931 765 zł.

Gmina dofinansowała kwotą 500 tys. zł prace budowlane przy dro-
gach powiatowych, kosztem 1 mln zł powstały odcinki chodników w: 

Górze Siewierskiej, Strzyżowicach, Brzękowicach Górnych, Psarach, 
Gródkowie, Preczowie, Sarnowie, Brzękowicach Dolnych i Dąbiu.

Wyłoniono wykonawców budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 
którzy wykonają projekty: 30 km sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnog-

minnej oczyszczalni ścieków oraz przebudowy 11 odcinków dróg. 
Łączny koszt zleconej dokumentacji budowlanej to 934 060,00 zł.

W 2016 roku wybudowano nowe siłownie zewnętrzne w: Sarnowie, 
Psarach, Strzyżowicach i Malinowicach, a w Preczowie do istniejącej 

siłowni dołożono nowe urządzenia do fitnessu.

Wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole 
Podstawowej w Dąbiu. Wartość inwestycji wyniosła: 538 458,32 zł. 
Powstały: 3 parkingi, siłownię zewnętrzną, plac apelowy, chodniki, 

ogrodzenie placu szkolnego.
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 W 2016 roku gmina Psary zleciła ponad 50 projektów budowlanych, 
o wartości 1, 8 mln zł. Jednym z nich był projekt termomodernizacji, 

przebudowy i remontu budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej.

W 2016 r. poprawiono estetykę gminy Psary poprzez m.in.: wymianę 
wszystkich wiat przystankowych,  nasadzenia zieleni na gminnych 

obiektach, zawieszenie flag podczas świąt narodowych 
czy zawieszenie iluminacji świątecznych.

20 czerwca ruszyły pierwsze prace związane z budową centrum 
logistycznego LIDL w gminie Psary, inwestycja ta jest  warta 119 mln 
zł, prace zakończą się wiosną bieżącego roku. Lidl Polska w centrum 

logistycznym w Gródkowie będzie zatrudniało ponad 200 osób.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń jako jedyny reprezentant woje-
wództwa śląskiego znalazł się w czołówce 10 laureatów  konkursu 

Wójt Roku 2015, organizowanym przez TVP 1.

Sala ośrodka kultury w Sarnowie przeszła remont wart: 106 442,96 zł. 
W ramach, którego między innymi: zainstalowano nowy parkiet, 

klimatyzację oraz nowe kotary na scenie.

W 2016 r. DL Invest Group wykonało węzeł drogowy przy drodze kra-
jowej numer 86 w Sarnowie, zapewniający komunikację z przyległym 
terenem, na którym powstanie centrum logistyczne Invest Park Psary. 
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Zajęcia sprawiają nam zbyt wiele przyjemności, aby z nich 
rezygnować. Zwłaszcza, że odbywają się raz w tygodniu, więc 
mimo rozlicznych obowiązków można wygospodarować go-
dzinkę lub dwie na samodoskonalenie. Realizujemy się w 5 
grupach fakultatywnych: są „angliści”, jest grupa artystyczna, 
są miłośnicy komputerów, gimnastyczki i grupa jogi. I każda z 
grup jest tak samo zaangażowana.

Jednym z fenomenów jest grupa angielska, realizująca au-
torski program nauczania pod kierunkiem Pani Ilony Zagór-
skiej, która jest pod wrażeniem zaangażowania słuchaczy i 
poziomu zdobytej do tej pory wiedzy. Radzimy sobie całkiem 
nieźle chociaż mamy świadomość, że Szekspir w oryginale 
jeszcze trochę musi poczekać. Jednakże nie poddajemy się i 
cały czas dążymy do doskonałości.

Wielkie wrażenie robią arcydzieła wykonywane przez naszą 
grupę artystyczną, która tworzy pod kierunkiem pani Bogusła-
wy Francuz. Talent uczestniczek połączony z pomysłowością i 
niespożytą inwencją Pani Bogusi, przynosi niezwykłe efekty.

Coraz lepiej radzą sobie Panie z grupy informatycznej – 
komputery i internet dzięki cierpliwości naszego instruktora 
Pana Piotra Gawrona, przestają być tajemnicą i zagadką. A jaką 
ma się satysfakcję, gdy można czymś zaskoczyć wnuka!

Ćwiczenia w rytmie muzyki, które gromadzą dość liczną 
grupę pań, przynoszą relaks i zabawę. Są prowadzone pro-
fesjonalnie, ciekawie i bezpiecznie. Ćwiczenia nie tylko po-
prawiają kondycję, ale sprawiają, że wszystkie panie wesoło i 
przyjemnie spędzają wolny czas.

Podobnie rzecz się ma z grupą jogi, która spotyka się już 
trzeci rok pod czujnym okiem Pani Dominiki Szafraniec, wła-
ścicielki „Chaty Jogi” z Malinowic. Wszystkie jesteśmy zafascy-
nowane jogą, a zwłaszcza tym, co nam daje. Przede wszystkim 
pozytywne myślenie, umiejętność wyciszenia się i skupienia, 
pokonywanie fizycznych ograniczeń, niejednokrotnie prze-
kraczanie granic. Często nie wierzymy w to, co potrafimy zro-
bić ze swoim ciałem zwłaszcza, że żadna z nas nie ma 20 lat. 
Czym dla każdej z nas jest joga? Danusia powiedziała, że dla 
niej: „Joga to radość życia, daje sprawność, odprężenie, relaksuje. 
Dzięki zajęciom czuję się aktywniejsza. Jogę polecam wszystkim 
– niezależnie od wieku”. Dla Ani to „bolesne doświadczenie da-

jące ogromną satysfakcję”. Z kolei Helenka twierdzi, że: „Joga 
jest drogą do doskonałości, pokonywaniem własnych ograniczeń 
i słabości, jest dbałością o zdrowie nie tylko fizyczne, skuteczną 
walką z dyskopatią, ale i bolesnym usuwaniem zaniedbań wobec 
własnego ciała związanych z nie do końca właściwym trybem 
życia jaki prowadzimy. Jest jednym z ważniejszych doświadczeń 
życiowych”. A tak o swoich podopiecznych mówi sama instruk-
torka: „Mam cudowną grupę - studentek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – jest to dla mnie wyjątkowa grupa, ponieważ są to kobiety 
dojrzałe, stabilne i ugruntowane, a zarazem niezwykle młodzień-
czo radosne i zarażające entuzjazmem – to jest ten stan umysłu 
godny pozazdroszczenia, którego życzę wszystkim goniącym za 
przyszłością, sobie również. Grupa ta praktykuje z ogromną uwa-
gą; są skupione, ambitne, wytrwałe, ale jednocześnie radosne i 
wolne od presji i oceny, wolne od porównań i rywalizacji. Podzi-
wiam je za to, jakie są w praktyce jogi. Wszystkie nasze wyrwa-
ne czasem z zajęć, rozmowy o życiu – są bezcenne i bardzo dużo 
uczę się od nich. To cudowna wymiana – ja uczę jogi – one uczą 
mnie dystansu do życia i tej radości z każdej chwili. Dziękuję za 
to!”. Dominika Szafraniec – jak wszyscy nasi instruktorzy – jest 
wspaniałym nauczycielem; ciągle udowadnia nam, że nie ma 
dla nas rzeczy niemożliwych. Dba o nasze bezpieczeństwo i 
zdrowie, utwierdza nas w przekonaniu, że „chcieć to móc” i pa-
trząc na to co robimy – ma rację.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest niewątpliwie piękną przy-
godą. I każdy może ją przeżyć. Zapraszamy. UTW Psary

Zajęcia sekcji artystycznej na Uniwersytecie III Wieku

Właśnie zakończył się pierwszy semestr czwartego roku akademickiego w Psarskim UTW. Tak jak cała rzesza 
uczniów i studentów powinniśmy odpoczywać w czasie ferii, jednak my nie planujemy „wolnego”.

AKTYWNY SEMESTR NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

Mikołajki zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury, sołtysa Wojciecha Kameckiego i OSP Preczów. W 
spotkaniu uczestniczyło około 80 dzieci wraz z rodzicami i 
dziadkami oraz zaproszeni goście: wójt Tomasz Sadłoń, dy-
rektor GOK Anna Nagły, radny Preczowa Jarosław Nowak, 
sołtys Wojciech Kamecki, a także Agnieszka Piwowarczyk, 
która wspólnie z małżonkiem – Leszkiem – od kilku lat są 
głównymi sponsorami tutejszych mikołajowych wizyt. Po-
zostali sponsorzy to: Aleksandra i Wojciech Płaczkowie, sa-
morząd Gminy Psary, Sklep Spożywczy LIDL Polska, GOK 
Gródków.

Przed zaproszonymi gośćmi wystąpiły dzieci ze świetli-
cy w Preczowie oraz klaun Dyzio. Na zakończenie przybył 

długo wyczekiwany Święty Mikołaj, któremu pomagały jego 
śnieżynki. Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkościa-
mi, watą cukrową oraz balonowym zwierzakiem. Red.

2 grudnia w Ośrodku Kultury w Preczowie odbyło się, 
już po raz kolejny, spotkanie ze Św. Mikołajem.

SOŁECKIE MIKOŁAJKI W PRECZOWIE

Popis dzieci uczęszczających do świetlicy wiejskiej w Preczowie
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Przed publicznością zaprezentowały się zespoły artystyczne, 
działające w ramach Gminnego Ośrodka Kultury: „Dąbie”, „Or-
kiestra salonowa”, „Strzyżowiczanie”, „Zagłębianki”, „Górzanie”, 
„Od Do”, „Tęcza” oraz Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumen-
talny z Ośrodka Kultury w Sarnowie. Wszyscy artyści przedsta-
wili piękne aranżacje popularnych oraz mniej znanych kolęd i 
pastorałek. W tym szczególnym koncercie uczestniczyli między 
innymi: Wójt Tomasz Sadłoń, Radni Gminy Psary: Grażyna Po-
lasiak, Joanna Kruszewska i Wiesław Zarychta, Sołtys Dąbia Ta-
deusz Kubik oraz wielu mieszkańców gminy i regionu. Po kon-

cercie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz 
gorące napoje przygotowane przez GOK Gminy Psary. GOK

KULTURA

KONCERT KOLĘD W DĄBIU
6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego popu-

larnie nazywaną Świętem Trzech Króli, w Ośrodku Kultury 
w Dąbiu odbył się uroczysty Wieczór Kolęd i Pastorałek.

MŁODZI STUDENCI W ŚWIECIE PLANET

W tę niecodzienną wędrówkę zabrała 
wszystkich Pani Marta Koplejewska, która 
wykład przygotowała i poprowadziła tak 
ciekawie, że wszyscy studenci zapamię-
tali (niektórzy o tym fakcie już wiedzieli), 
że mamy 8 planet, z których cztery pierw-
sze czyli Merkury, Wenus, Ziemia i Mars 
to planety skaliste, a pozostałe – Jowisz, 
Saturn, Neptun i Pluton są gazowymi ol-
brzymami. Zapamiętali także, że Wenus 
jest najcieplejszą planetą, która jako je-
dyna kręci się po orbicie w odwrotnym 
kierunku niż pozostałych siedem. I oczy-
wiście jeszcze o wiele więcej...

Młodzi studenci wykazali się niezwy-
kłą uwagą i wiedzą. Udowodnili to, wy-
konując bezbłędnie (!) przeróżne, dość 
trudne zadania. Każdy zasłużył na uzna-
nie, więc wielkie brawa dla nich! Dodaj-
my przy tym, że dzieci uczestniczą w 
warsztatach bez rodziców – muszą więc 

samodzielnie przyswajać nowe informa-
cje i wykonywać ćwiczenia bez pomocy 
swych opiekunów, a to łatwe nie jest. 
Ale nasze dzieci za każdym razem świet-
nie sobie dają radę – są bystre, ciekawe, 
wręcz dociekliwe. Chętnie dyskutują z 
wykładowcą, zadają mnóstwo pytań, 
wykazując się ogromną wiedzą. 

Uczestnicząc w zajęciach Uniwersyte-
tu Dziecięcego, najmłodsi nie tylko zdo-
bywają i poszerzają wiedzę na przeróżne 
tematy, ale rozwijają swoją osobowość i 
nabywają nowe kompetencje społeczne.

Kolejny wykład pt. „Fabryka zwana or-
ganizmem” już 4 lutego o g. 9:30 w sali 
bankietowej w Psarach. GBP

Niezwykłą podróż odbyli studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Psarach w sobotę 10 grudnia. Z szybkością światła 
przemierzyli Układ Słoneczny, zatrzymując się na każdej planecie, aby ją dobrze poznać. 

Kosmiczny wykład bardzo interesował młodych odkrywców świata

„ANTKI CWANIAKI” – NOWA GROMADA ZUCHOWA
O swoich podopiecznych opowia-

da druh Katarzyna Skóra: „Jesteśmy 
gromadą, która zrzesza dzieci w wieku 
6-10 lat. Nasza grupa działa przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie. 
Stawiamy na naukę przez zabawę, od-
krywanie świata, spędzanie czasu z ró-
wieśnikami. W ciągu roku spotykamy się 
regularnie na zbiórkach, wyjeżdżamy na 
wycieczki, biwaki. Zuchy lubią odkrywać 
jeszcze nieodkryte tajemnice, poznawać 
nowe, ciekawe postacie oraz pomagać 
innym. Poprzez zdobywanie sprawności 
zuchowych dzieci mogą pogłębiać swo-
ją wiedzę i umiejętności. Zapraszamy 
wszystkie chętne dzieci do wspólnej przy-
gody w każdy poniedziałek o godz. 12:50. 
Czuwaj!”. Red.

We wrześniu ubiegłego roku w naszej gminie powołano drugą z kolei 
gromadę zuchową pod nazwą „Antki Cwaniaki”. Warto przypomnieć, że zu-
chy to wyjątkowi, bo najmłodsi, członkowie Związku Harcerstwa Polskiego.

Nowa gromada zuchowa „Antki Cwaniaki”

Młodzieżowy zespół z Ośrodka Kultury w Sarnowie
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PO SPOTKANIU AUTORSKIM Z DANIELĄ LEŚNIEWSKĄ

Celem każdego spotkania autorskie-
go jest promocja zarówno autora, jak 
również Jego twórczości, tak więc i my 

skupiliśmy się na przedstawieniu Autorki 
i zapoznaniu się z Jej dziełem. Modera-
torką spotkania była wnuczka Pani Da-
nieli – Magdalena Kudełko-Lwowska.

Pani Daniela okazała się wspaniałą 
gawędziarką, która pięknym językiem, 
dowcipnie, z ogromnym wdziękiem 
opowiadała o tym, co było. A miała Pani 
Daniela o czym opowiadać, ponieważ 
w ubiegłym roku skończyła 93 lata! Dla 
wielu obecnych na sali, ta wyprawa w 
minione czasy to przypomnienie daw-
nej rzeczywistości, dla nieco młodszych 
– lekcja historii, podana w sposób lekki, 
łatwy i przyjemny.

Na tym szczególnym spotkaniu nie za-
brakło dźwięków muzyki; kolędowaliśmy 

bowiem z Rodziną Kudełków – najbliższą 
rodziną Pani Danieli – wykorzystując ten 
jedyny i niepowtarzalny klimat Bożego 
Narodzenia.

A potem był czas na składanie życzeń 
i gratulacji dla Pani Danieli, nieco później 
na podpisywanie książki i autografy, a 
jeszcze później na niekończące się roz-
mowy i wspomnienia przy kawie.

Wszyscy obecni na spotkaniu, na któ-
rym nie zabrakło m.in. Sekretarz Gminy 
Psary – Mirelli Barańskiej-Sorn, Radnych: 
Joanny Kruszewskiej i Wiesława Zarych-
ty i Dyrektor Szkoły w Strzyżowicach 
– Doroty Pronobis-Kościńskiej, byli pod 
wrażeniem autorki; Jej mądrości, ciepła, 
pogody ducha i skromności. GBP

Anno Domini 2017 w Psarskiej Bibliotece rozpoczął się kulturalnie, literacko i muzycznie. A stało się tak za sprawą 
niezwykłej kobiety – Pani Danieli Leśniewskiej, która jest mieszkanką Strzyżowic, „posiadaczką” wspaniałej, utalento-
wanej i wspierającej się Rodziny i przede wszystkim autorką książki. Właśnie ta książka „Spojrzenie na lata minione” 
była motywem przewodnim spotkania, które odbyło się 3 stycznia 2017 roku.

Daniela Leśniewska z wnuczką

SENIORZY PRZY WIGILIJNYM STOLE

17 grudnia do wspólnej wieczerzy wigilijnej zasiedli człon-
kowie Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza i Zespołu Śpiewacze-
go „Brzękowianie”, a wraz z nimi zaproszeni goście: gospodarz 
gminy wójt Tomasz Sadłoń, radny Tomasz Ślęczka i sołtys Jacek 
Łaszczyk. Spotkanie odbyło się w świątecznie udekorowanej 
sali w tutejszej remizie OSP. Rozpoczęło się od życzeń na czas 
Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, składa-
nych przez prezeskę klubu Lidię Dróżdż i przybyłych gości. 
Potem było łamanie się opłatkiem, wzajemne przekazywanie 
serdeczności i wspólne śpiewanie kolęd.

Jak przystało na spotkanie opłatkowe, nie mogło zabraknąć 
tradycyjnych wigilijnych dań. Na stole tego wieczoru królował 

karp w kilku odsłonach, makówki z niespodzianką oraz wiele in-
nych smacznych potraw, a pod choinką na wszystkich czekały 
drobne prezenty, które sprawiły obdarowanym wiele radości. 

Wspólnie spędzony czas okazał się miłą odskocznią od co-
dzienności, a serdeczna atmosfera wigilijnego wieczoru wpro-
wadziła wszystkich uczestników spotkania w świąteczny na-
strój, który niech pozostanie w ich sercach jak najdłużej.

Zarząd Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza

Święta Bożego Narodzenia i poprzedzająca je Wigilia 
to czas, który łączy rodziny, ale też konsoliduje lokalne 
społeczności, stając się okazją do przyjacielskich uści-
sków dłoni i składania serdecznych życzeń. 

Wigilia seniorów w Goląszy Górnej

STULATKA Z GRÓDKOWA
Irena Trzcionka, z domu Sochacka, córka Marianny i Antonie-

go, urodziła się 09.01.1917 r. w Psarach. W 1936 r. założyła rodzi-
nę z Antonim Trzcionką. Urodziła 3 córki: Irenę, Danutę i Zofię. 
Doczekała się 3 wnucząt i czterech prawnucząt. Wspólnie z 
mężem prowadziła gospodarstwo rolne w Gródkowie, pracu-
jąc w nim z wielkim oddaniem i poświęceniem.

Zawsze była osobą prostolinijną z niewyczerpanymi pokła-
dami cierpliwości, odwagi i miłości. Nawet w trudnych i tragicz-
nych chwilach swojego życia potrafiła dostrzec małe rzeczy, 
które upiększają każdy dzień powszedni. Pomimo swojego 
wieku nadal jest ciekawa świata, pełna entuzjazmu i chęci życia. 
Promienieje swoją radością i potrafi dodawać innym odwagi.

W tym pięknym dniu 100-letnich urodzin Jubilatka została 
doceniona za sprawą licznie przybyłej rodziny z życzeniami 
oraz prezentami, a także poprzez modlitwę oraz życzenia zło-
żone podczas uroczystej Mszy Świętej. Eucharystię celebrował 
w jej intencji ksiądz Piotr Pilśniak w kościele Św. Katarzyny w 

Będzinie-Grodźcu. Ponadto jubilatka otrzymała list gratulacyj-
ny od Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, osobiste gratulacje 
od Wójta Tomasza Sadłonia i przedstawicieli Rady Gminy oraz 
reprezentantów ZUS w Sosnowcu.

Z podziękowaniem, Rodzina

Pani Irena Trzcionka skończyła 100 lat 9 stycznia br.
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Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
mają zaszczyt zaprosić na

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Gródków ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

www.gok.psary.pl   www.psary.pl

spektakl teatralny dla dzieci pt.:

17 lutego o godz. 17:00
w budynku byłej szkoły 

w Malinowicach, ul.Szkolna. 

Wstęp wolny!

„Cudowna podróż”

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

Historia trójki rodzeństwa, z których jedno nie wierzy 
w istnienie św. Mikołaja. Siostry knują zatem plan i 
postanawiają podstępem zabrać brata w tajemniczą 
podróż, aby odnaleźć Świętego i przekonać się, czy 
istnieje on naprawdę. Po drodze czeka ich mnóstwo 
przygód oraz niebezpieczeństw.

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
mają zaszczyt zaprosić na

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Gródków ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

www.gok.psary.pl   www.psary.pl

koncert kapeli góralskiej

OGÓRKI
26 lutego o godz. 17:00

w Ośrodku Kultury w Gródkowie
ul. Zwycięstwa 2

w programie tradycyjna góralska muzyka
połączona ze skoczną muzyką rozrywkową

w mocnym folkowym brzmieniu 

WSTĘP WOLNY!

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, tel./fax: 32 267 22 59, www.gok.psary.pl

WYKAZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH

Więcej informacji: www.gok.psary.pl, www.psary.pl, www.gbp.psary.pl, www.ops.psary.pl

UZGODNIENIA PROJEKTU KANALIZACJI
Urząd Gminy w Psarach informuje, że firma „ALFA” mgr Bożena 

Habrajska z Będzina przystąpiła do opracowania kompletnej doku-
mentacji budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy 
sieci wodociągowej w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecz-
nych pozwoleń na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji.

W związku z tym w ostatnich dniach biuro projektowe, za po-
średnictwem sołtysów, przekazało do części mieszkańców wzory 
oświadczeń, dotyczących projektowanej sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej. Integralną częścią tych oświadczeń są mapki z zazna-
czonym przyłączem kanalizacyjnym lub wodociągowym do danej 
posesji. Informujemy, że wszelkie uwagi dotyczące lokalizacji za-
projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej lub sieci wodocią-
gowej należy zgłaszać bezpośrednio do biura projektowego:

„ALFA” mgr Bożena Habrajska
Al. H. Kołłątaja 34, 42-500 Będzin

Kierownik Projektu – Przemysław Marek 600 377 679
e-mail: przemyslaw.m@awm-projekt.pl

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na zaproponowany przebieg 
przyłącza kanalizacji bądź odcinka sieci wodociągowej prosimy o 

uzupełnienie w oświadczeniu daty, nr dowodu osobistego, nr tele-
fonu do możliwego kontaktu oraz podpisanie na dole strony. Pod-
pisane oświadczenie należy zwrócić projektantom lub do Urzędu 
Gminy w Psarach, pok. 211.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców zgłaszanymi do 
Urzędu Gminy w Psarach, informujemy, że biuro projektowe or-
ganizuje dyżury informacyjne dla mieszkańców, w trakcie których 
omówione i wyjaśnione zostaną wszelkie Państwa pytania i wąt-
pliwości oraz uzgodniony zostanie przebieg przyłączy kanalizacji 
bądź odcinka sieci wodociągowej na Państwa działce. W trakcie dy-
żurów można będzie także zwrócić podpisane oświadczenia. Dy-
żury projektantów odbędą się w dniach: 9 lutego 2017 r. w go-
dzinach 8.00 – 16.00, 10 i 13 lutego w godzinach 12.00 – 19.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 
42-575 Strzyżowice.

Uzgodnienia dotyczyć projektów sieci kanalizacji sanitarnej dla 
następujących ulic: w drodze wojewódzkiej nr 913 w Strzyżowi-
cach, Psarach i Gródkowie, ul. Podwale w Strzyżowicach,oraz na-
stępujących odcinków nowej sieci wodociągowej, ul. Zwycięstwa 
w Gródkowie od ul. Kolejowej do ul. Wspólnej oraz ul. Zwycięstwa 
w Psarach.
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Czy wiesz, że najpopularniejsza technika palenia, tzw. od dołu, powoduje, że z dymem ucieka do 30% cennego 
paliwa! Odpowiedzią na ten problem może być rozpalanie od góry. Jest to jeden ze sposobów na dużo czystsze i 
efektywniejsze spalanie węgla oraz drewna, możliwy do zastosowania często już w najprostszych piecach i kotłach.

JAK OSZCZĘDZIĆ DO 30% CENNEGO WĘGLA I DREWNA I BYĆ EKO?

Do powyższego opracowania wykorzystano tekst i materiały graficzne ze strony CzysteOgrzewanie.pl

IM WIĘKSZY DYM, TYM WIĘKSZA STRATA!
Obfite dymienie wskazuje na niezupełne 

spalanie paliwa, a zatem na jego stratę. Rów-
nież kolor dymu może nam wiele powiedzieć 
o palenisku. W razie całkowitego spalania, 
dym ulatujący z komina jest prawie niewi-
doczny, a w najgorszym przypadku półprzej-
rzysty o czarnej barwie.

Złe nawyki w paleniu węglem i drewnem 
są bardzo powszechne. Na szczęście istnieją 
lepsze metody palenia – dzięki nim można 
oszczędzić opał i mnóstwo czasu. Potencjal-
nie najczystszą i najefektywniejszą alterna-
tywą dla tradycyjnego sposobu palenia jest 
rozpalanie od góry.

Niestety w większości jesteśmy nauczeni 
tylko nieekonomicznego palenia – tj. poda-
wania dużych ilości paliwa prosto na żar. W 
przypadku takiej techniki, temperatura w pa-
lenisku jest zbyt niska, aby dym mógł się spa-
lać. Dlatego kominem wylatują siwe kłęby 
duszącego gazu – oparów smoły węglowej 
lub drzewnej. Potem wszyscy oddychamy 
własnym i cudzym niespalonym paliwem!

Stąd biorą się niemal wszystkie problemy 
związane z ogrzewaniem: duże ilości sadzy, 
smoły, zatykanie się komina, wybuchy, wy-

cieki smoły na ścianach komina, a przede 
wszystkim marnotrawstwo paliwa!

JAK SPALAĆ EKONOMICZNIE?
Polega ono na spalaniu węgla i drewna w 

całości, czyli wraz z palnymi gazami. Wtedy 
kominem nie ma prawa wylecieć nic inne-
go jak (niemal) przejrzyste spaliny. Jest na 
to kilka metod. Znakomita większość kotłów 
i pieców na rynku (wliczając w to wszystkie 
kominki) to paleniska górnego spalania – z 
wylotem spalin u góry paleniska. W tego 
rodzaju urządzeniach można stosować 
wszystkie trzy metody czystszego palenia, 
z rozpalaniem od góry włącznie. Czy warto 
cokolwiek zmieniać w kotłowni jeśli uważasz, 
że jest w miarę dobrze? Oczywiście, bo eko-
nomiczne palenie to niemałe oszczędności 
– ok. 30% opału czyli kwoty idące w setki 
jeśli nie tysiące złotych rocznie! Albo wyższa 
temperatura w domu za podobne pieniądze. 
Niczego nie ryzykujesz, bo zmieniasz jedynie 
sposób obsługi kotła, a możesz sporo zyskać.

JAK DZIAŁA ROZPALANIE OD GÓRY?
Idea tej techniki polega na przeniesieniu 

warstwy żaru z dołu na górę paleniska. Bu-
dowa kotła nie zmienia się, powietrze nadal 

płynie spod rusztu ku górze. Jednak teraz żar 
pomału schodzi ku dołowi (z równą łatwością 
jak w paleniu od dołu wędrował ku górze), 
a dym wydostający się z warstwy zimnego 
jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie 
ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do 
komina trafiają (niemal) przezroczyste spaliny 
a ze spalenia dymu powstaje więcej ciepła.

Palenie od góry z przyczyn technicznych 
jest procesem cyklicznym, tj. wrzuca się na 
początku określoną ilość opału, rozpala i cze-
ka do jego wypalenia, aby rozpalić od nowa 
(nie ma zbytnio możliwości, by dołożyć opału 
od spodu). Choć palaczowi przywykłemu do 
dokładania może się to wydać karkołomne, 
palenie bez dokładania nie jest takie trudne, 
a wymaga jedynie zmiany nawyków.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
techniki palenia, jakości naszego kotła czy 
zachowania zasad bezpieczeństwa, zawsze 
możemy doradzić się naszego kominiarza.

WIĘCEJ INFORMACJI…
…o ekonomicznym spalaniu wę-

gla i drewna można znaleźć na stronie: 
www.czysteogrzewanie.pl

Chcesz się dowiedzieć, jak oszczędzić do 30% paliwa na spalaniu węgla lub drewna, a przy tym robić to bardziej ekologicznie? 
I wcale nie trzeba kupować nowego kotła, bo wystarczy mieć typowy piec lub kominek z wylotem spalin u góry paleniska!

Zapraszamy na bezpłatny pokaz techniki ekonomicznego spalania.
Miejse i termin: remiza OSP Psary, 7 lutego o g. 14:00.

Wstęp wolny! Organizator: Urząd Gminy Psary.

EKOLOGIA


