
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY  

W STRZYŻOWICACH

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ZAINGUROWALIŚMY NOWY ROK 

KULTURALNYS. 5 S. 8 S. 19

21 LISTOPADA W OŚRODKU 
KULTURY W DĄBIU ODBYŁ A SIĘ 
INAUGUR AC YJ NA SES JA R ADY 
GM INY PSARY VII I  K ADE NC J I, 
PODC Z AS K TÓR E J R ADNI 
ZŁOŻ YLI ŚLUBOWANIE OR A Z 
ZOSTAŁ Z APR Z YSIĘ ŻONY WÓJT 
GM INY PSARY TOMASZ 
SAD ŁOŃ.

I SESJA RADY GMINY PSARY ZA NAMI

Nowi radni oraz wójt Tomasz Sa-
dłoń na początku sesji odebrali  
z rąk przewodniczącej Gminnej Komi-
sji Wyborczej Mirelli Barańskiej-Sorn 
zaświadczenia o wyborze oraz zło-
żyli uroczyste ślubowanie. Następ-
nie w krótkim przemówieniu wójt 

podziękował za okazane podczas 
kampanii wsparcie oraz otrzymane  

21 października głosy mieszkańców. 
Nie zabrakło gratulacji oraz życzeń od 
zaproszonych gości: wicemarszałka 
Sejmu RP Barbary Dolniak, którą repre-
zentował Grzegorz Krzemiński, burmi-
strza Wojkowic Tomasza Szczerby, wój-
ta gminy Bobrowniki obecnej kadencji 
Małgorzaty Bednarek i wójta gminy 
Bobrowniki poprzedniej kadencji Arka-
diusza Ziemby oraz dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Psarach Łu-
kasza Siwczyka. 

Podczas sesji wybrany został jed-
nogłośnie przewodniczący Rady 
Gminy Psary, którym już po raz piąty  
w swojej karierze został Jacenty Ku-
bica. Wiceprzewodniczącymi wybrani 
zostali natomiast Remigiusz Olesiński  
i Krzysztof Dulko. Red.

Wójt Tomasz Sadłoń wygłosił przemówienie, w którym pogratulował nowym radnym

Radni kadencji 2018-2023 podczas I sesji 
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Zielone pracownie powstają z  my-
ślą o  uatrakcyjnieniu warunków na-
uczania oraz podnoszeniu świadomo-
ści ekologicznej uczniów. W  gminie 
Psary pierwsza ekopracownia została 
otwarta na początku 2017 r. w  szko-
le w  Gródkowie, a  jesienią tego roku 

Projekt skierowany jest do 350 
uczniów z  klas: I, IV, V, VI, VII i  VIII oraz 
59 nauczycieli. Biorą w nim udział szko-
ły podstawowe z  Sarnowa, Gródkowa, 
Strzyżowic i Dąbia.  

E D U K A C J A

dwie kolejne w Sarnowie i w Dąbiu. 
W szkole w Sarnowie powstał „Oce-

an wiedzy”, który pozwala uczniom 
w  atrakcyjny sposób przyswajać wie-
dzę z  biologii, przyrody i  geografii. 
Przestrzeń ekopracowni składa się 
z  3 stref: multimedialnej, edukacyjnej 
i  doświadczalno-eksperymentalnej, 
a jedną ze ścian zdobi fototapeta obra-
zująca dno oceanu. W  klasie znajduje 
się nowoczesne wyposażenie i sprzęt, 
m.in. tablica interaktywna, projektor, 
drukarka 3D, wizualizer i  mobilne la-
boratorium. Dużą atrakcją dla uczniów 
jest kącik złotej rybki, w którym mieści 
się akwarium. Koszt pracowni wyniósł 
33 960 zł i  w  całości został sfinanso-
wany ze środków, które szkoła wy-
grała w  dwóch konkursach: 27  168 zł 
w  konkursie Zielona Pracownia 2018, 
a 6 792 zł w konkursie Zielona pracow-
nia_projekt’2018.

W ramach projektu odbywają się za-
jęcia specjalistyczne, które są skierowa-
ne do uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi rozwojowymi, w tym: logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne na basenie, 
ukierunkowane na korygowanie wad 
postawy, terapeutyczne i socjoterapeu-
tyczne oraz dydaktyczno wyrównawcze 
z języka angielskiego i matematyki. Po-
zostali uczniowie uczęszczają m.in. na 
warsztaty z  matematyki, przyrody, in-
formatyki i języków obcych. Swoje kom-
petencje poszerzają również nauczycie-
le biorąc udział w  szkoleniach z  pracy 
z  dzieckiem z  trudnościami w  uczeniu 
się w  edukacji wczesnoszkolnej oraz 
ze wspomagania rozwoju zdolnego 
ucznia o  zróżnicowanym potencjale. 

OD WRZEŚNIA ROZPOCZĘTO  
W 4 SZKOŁACH Z GMINY PSARY 
REALIZACJĘ „SZKOŁY SUKCESU”.  
TO WSPÓŁFINANSOWANY ZE 
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
PROJEKT, KTÓRY POPRAWI JAKOŚĆ 
KSZTAŁCENIA I OFERTĘ EDUKACYJNĄ 
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. 

WE WRZEŚNIU RUSZYŁ 
PROJEKT „SZKOŁA 
SUKCESU”

UCZNIOWIE ZE SZKÓŁ W SARNOWIE 
I DĄBIU W CIEKAWY SPOSÓB 
ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ 
Z PRZEDMIOTÓW ZWIĄZANYCH ZE 
ŚRODOWISKIEM NATURALNYM. 
WSZYSTKO DZIĘKI NOWOCZESNYM 
PRACOWNIOM BIOLOGICZNYM, 
TZW. ZIELONYM PRACOWNIOM, 
KTÓRE SĄ WSPÓŁFINANSOWANIE 
PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ 
W KATOWICACH.

CIEKAWE LEKCJE 
W ZIELONYCH PRACOWNIACH

Pracownia „Ocean wiedzy” w Sarnowie

Pracownia „Dary natury” w Dąbiu

W szkole w Dąbiu powstała pracow-
nia „Dary natury”, w  której uczniowie 
zdobywają wiedzę z przyrody, chemii, 
fizyki i  ekologii. Ekopracownia jest 
wyposażona m.in. w  2 tablice – inte-
raktywną i  suchościeralną, projektor, 
wizualizer i kącik hodowlany z mikro-
skopami. Jedną ze ścian klasy zdobi fo-
totapeta przedstawiająca morski krajo-
braz, a na pozostałych zawisły plansze 
z  układem okresowym Mendelejewa, 
mapy świata i Polski, rozwój ewolucyj-
ny człowieka oraz 4 zegary wskazują-
ce strefy czasowe świata. Pojawiły się 
także naklejki nawiązujące do wzorów 
fizycznych, chemicznych i  matema-
tycznych z wizerunkiem Einsteina. Ca-
łość dopełni ogród botaniczny, który 
powstanie wiosną. Koszt tego przed-
sięwzięcia wyniósł 37 310,48 zł z czego  
29 848,38  zł stanowi dofinansowanie. 
Red.

Dodatkowo zostaną także zakupione, 
niezbędne do realizacji zajęć, pomoce 
dydaktyczne. Projekt będzie realizowany  
do czerwca 2020 r., a jego koszt wynosi 
842 427 zł, z czego aż 758 184,30 zł sta-
nowi dotacja. 

W szkole w Psarach od 1 stycznia re-
alizowany jest natomiast projekt „Roz-
wińmy skrzydła”, w  ramach którego 
również w tej placówce odbywają się za-
jęcia dodatkowe dla uczniów. Pozyskana 
w  ramach RPO WSL 2014-2020 dotacja 
pozwala także na zakup materiałów 
edukacyjnych i pomocy dydaktycznych. 
Realizacja projektu zakończy się 3 czerw-
ca 2019 r. Ogółem w ramach obu projek-
tów przeprowadzonych będzie ponad 
10 000 godzin zajęć dodatkowych. Red.
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Warto zaznaczyć, że w 5 okręgach nie zostały przepro-
wadzone głosowania na radnych, ponieważ kandydaci 
zgłoszeni przez KWW Tomasza Sadłonia nie mieli kon-
trkandydatów.

Frekwencja w wyborach w gminie Psary wyniosła 
56,30%. Przypominamy, że w 2014 roku frekwencja  
w naszej gminie wyniosła 52,42%.

Rozmowa z Tomaszem Sadłoniem,  
Wójtem Gminy Psary na lata 2018-2023

Wyborcze emocje już opadły?

Te największe na pewno. Ale wciąż jestem pod wraże-
niem wyniku, który udało nam się osiągnąć. Serdecznie 
dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy 
oddali głosy na mnie i na naszych kandydatów do Rady 
Gminy. Ponad 81% głosów oddanych na mnie i popar-
cie 14 na 15 radnych z naszego Komitetu Wyborczego to 
wyraźny sygnał, że mieszkańcy akceptują nasz sposób 
zarządzania gminą. Za tak wysokie poparcie przy 56% 
frekwencji jestem ogromnie wdzięczny.

To oznacza, że ma Pan „zielone światło”, by realizo-
wać dotychczasowy program działania?

Odczytuję to jako zgodę na zaproponowany przez 
nas model rozwoju gminy, który się ludziom podoba  
i możemy go kontynuować. Jestem przekonany, że jest 

TOMASZ SADŁOŃ ZOSTAŁ PONOWNIE 
W YBRANY NA WÓJTA GMINY PSARY 
ZDOBY WA JĄC 4440 GŁOSÓW, CZYLI AŻ 
81,33%. ZNAMY RÓWNIEŻ SKŁAD NOWEJ 
RADY GMINY PSARY, W K TÓREJ TAK ŻE 
ZW YCIĘŻYŁ KOMITET W YBORCZY 
W YBORCÓW TOMASZA SADŁONIA 
ZDOBY WA JĄC AŻ 14 Z 15 MANDATÓW.

to odpowiedzialny i zrównoważony rozwój gminy, 
który daje efekty widoczne dla wszystkich. Poparcie 
mieszkańców jest bardzo istotne, bo wykonujemy za-
dania, które są zaplanowane na wiele lat do przodu. 
Fakt, że możemy je realizować w tym samym gronie, jak 
dotąd, daje nam duży komfort już na starcie. Dlatego 
podwijamy rękawy i bierzemy się za realizację naszego 
programu wyborczego. A jest co robić.

Od czego Pan w takim razie zacznie?

Bardziej adekwatne jest określenie, co będziemy 
kontynuować. W tej chwili jesteśmy na ukończeniu bu-
dowy Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach,  
a w najlepsze trwa budowa żłobka i przedszkola w Psa-
rach. Kilka dni temu otworzyliśmy przetarg na prze-
budowę i termomodernizację byłego budynku szkoły 
w Goląszy Górnej. Jeśli tylko firma, która przedstawiła 
najtańszą ofertę, podejmie się realizacji, to zaczynamy 
kolejny projekt, który potrwa dwa lata. Planujemy w tej 
kadencji rozpocząć budowę I etapu kanalizacji sani-
tarnej. To zadanie nawet nie na jedną, ale na dwie pię-
cioletnie kadencje. Generalnie jest cała lista przedsię-
wzięć, które mamy zaplanowane do zrealizowania do 
2021. To nadaje nam w dalszym ciągu bardzo wysokie 
tempo rozwoju.

Niektórzy twierdzą, że obok inwestycji infra-
strukturalnych, dróg, termomodernizacji, warto 
pomyśleć o inwestowaniu w ludzi, w rozwój ich za-
interesowań, kształcenie. Czy zgadza się Pan z taką 
opinią?

Jak najbardziej. Wręcz uważam, że jest to koniecz-
ne. Chcemy więcej uwagi poświęcić poprawie jakości 
usług świadczonych mieszkańcom, wykorzystać jak 
najlepiej to wszystko, co udało nam się zbudować czy 
wyremontować. Za chwilę Centrum Usług Społecznych 
zacznie tętnić życiem. Będą fajne koncerty, spotkania, 
ciekawe szkolenia. 

Co jest dla Pana największym wyzwaniem na 
dziś?

Najważniejsze są teraz prace nad przyszłorocznym 
budżetem. Odetchnęliśmy kilka dni po wyborach i już 
pracujemy nad jego projektem. Budżet na 2019 rok na-
zywam budżetem kontynuacji. Pewne zadania przejdą 
do realizacji z tego roku na przyszły. Wiele przedsięwzięć 
jest zaplanowanych w wieloletnim planie finansowym  
i zgodnie z nim będziemy je realizować. Myślę, że inwe-
stycją, która szczególnie ucieszy mieszkańców jest ukoń-
czenie w przyszłym roku budowy żłobka i przedszkola  
w Psarach. Póki co, na budowie wszystko idzie zgod-
nie z planem i planujemy, że jesienią 2019 roku żłobek  
i przedszkole rozpoczną swoją działalność.

Dziękujemy za rozmowę.

MIESZKAŃCY PSAR WYBRALI

Radni Rady Gminy Psary na lata 2018-2023

Mirosław Kozieł KWW Tomasza Sadłonia
Adam Adamczyk KWW Tomasza Sadłonia
Tomasz Ślęczka KWW Tomasza Sadłonia
Krystyna Kluszczyk KWW Tomasza Sadłonia
Robert Zieliński KWW Tomasza Sadłonia
Remigiusz Olesiński KWW Tomasza Sadłonia
Jarosław Nowak KWW Tomasza Sadłonia
Krzysztof Dulko KWW Tomasza Sadłonia
Jacenty Kubica KWW Tomasza Sadłonia
Anna Gwiazda KWW Tomasza Sadłonia
Wiesław Zarychta KWW Tomasza Sadłonia
Adam Sadowski KWW Adama Sadowskiego
Aleksander Jewak KWW Tomasza Sadłonia
Jacek Gwóźdź KWW Tomasza Sadłonia
Joanna Kruszewska KWW Tomasza Sadłonia

GŁOS GMINY PSARY
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I N W E S T Y C J E

PROJEK T DOT YCZĄCY REMONTU 
BYŁEJ SZKOŁY W GOLĄSZY GÓRNEJ 
OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE 
W RAMACH RPO WSL 2014-2020. TO 
JUŻ KOLEJNA ZDOBY TA PRZEZ 
PSARSKI SAMORZĄD DOTACJA  
NA MODERNIZACJĘ TEGO BUDYNKU. 
ŁĄCZNIE ICH WARTOŚĆ SIĘGA  
1,6 MLN ZŁ.

GMINA PSARY ZDOBYŁA 
KOLEJNE DOFINANSOWANIE 
DO MODERNIZACJI BYŁEJ 
SZKOŁY W GOLĄSZY GÓRNEJ

W  październiku Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego ogłosił listę projektów, 
które otrzymały dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się 
projekt, który zakłada remont i wypo-
sażenie byłej szkoły w Goląszy Górnej 
oraz zagospodarowanie terenu wokół. 
Dzięki tej inwestycji możliwa będzie 
zmiana sposobu użytkowania obiektu. 
Zostanie on przeznaczony na cele spo-
łeczne – utworzenie klubu aktywnego 
mieszkańca, w  którym będzie działał 
klub seniora i bawialnia dla dzieci. Sza-
cunkowa wartość prac wyniesie 1 294 
182,68 zł, z czego pozyskane dofinan-
sowanie to 547 589,16 zł.

W budynku będą równocześnie re-
alizowane dwa inne projekty. Pierwszy 
z nich dotyczy utworzenia mieszkania 
chronionego i obejmuje dostosowanie  
oraz wyposażenie pomieszczeń do 
potrzeb osób starszych i  niepeł-
nosprawnych. Warto wspomnieć,  
że mieszkanie chronione jest for-

PRACE BUDOWLANE, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SIĘ W MAJU WCHODZĄ 
WŁAŚNIE W KOLEJNY ETAP. ZAKOŃCZONO JUŻ MUROWANIE ŚCIAN 
PIERWSZEGO PIĘTRA, A AKTUALNIE W YKONYWANE JEST 
BETONOWANIE STROPODACHU. TE DZIAŁANIA POZWOLĄ ZAMKNĄĆ 
STAN SUROW Y BUDYNKU.

POSTĘPY W BUDOWIE ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W PSARACH

Równocześnie do betonowania stro-
podachu trwają prace związane z zago-
spodarowaniem terenu przy budynku 
żłobka. Rozpoczęto już prace przy ko-
rytowaniu obszaru pod parkingi i drogę 

mą pomocy społecznej przygoto-
wującą pod opieką specjalistów 
osoby tam przebywające do pro-
wadzenia samodzielnego życia  
lub wspomagającą te osoby w  co-
dziennym funkcjonowaniu. Pobyt 
w  mieszkaniu chronionym może być 
przyznany osobie pełnoletniej, która 
ze względu na trudną sytuację życio-
wą, wiek, niepełnosprawność lub cho-
robę potrzebuje wsparcia w  funkcjo-
nowaniu w codziennym życiu. 

Kolejny projekt dotyczy termomo-
dernizacji i  zakłada remont dachu, 
wymianę okien i  drzwi, wykończenie 
elewacji zewnętrznej i  odtworzenie 
odgromienia. W budynku zostaną wy-
mienione instalacje, a  piec na paliwo 
stałe zostanie zastąpiony kotłem gazo-
wym. Planowany jest również montaż 
instalacji fotowoltaicznej. 

Wszystkie prace zostaną zakoń-
czone do końca 2021 r., a  ich łączny 
koszt wyniesie około 3 mln zł, z  cze-
go aż 1,6 mln zł stanowią pozyskane  
dotacje. Red.

Prace przy budowie placówki wchodzą już w kolejny etap

pożarową. Kolejnym realizowanym za-
daniem będzie montaż okien.

W  ramach planowanej inwestycji 
powstanie wolnostojący, dwukondy-
gnacyjny budynek w  kształcie pro-

stokąta o  wymiarach 42,54 x 19,44 
m o  łącznej powierzchni użytkowej 
1418,44 m². Zgodnie z  umową inwe-
stycja zostanie zakończona 28 czerwca 
2019 r. Koszt jej budowy to blisko 6 mln  
700 tys. zł.

Urząd Gminy w Psarach złożył wnio-
ski o  dofinansowanie budowy żłobka 
w  formie dotacji w  wysokości 1 127 
200 zł i w formie pożyczki w wysokości 
1 127 200 zł do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz pozyskał  dotację 
unijną w kwocie 433 784,06 zł w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Red.
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10 energooszczędnych lamp led 
znajdujących się na słupach alumi-
niowych zamontowano na długości 
387 m przy chodniku, który prze-
biega wzdłuż ogrodzenia przed-
szkola w Sarnowie i łączy ul. Szkolną  
z ul. Wiejską w rejonie skrzyżowania 
z DK 86. Wykonawcą inwestycji był 
Zakład Usług Elektrycznych Roman 
Kwaśniak z Bobrownik, a jej koszt 
sięgnął 49 981,12 zł. Red

I N W E S T Y C J E

PRZY CHODNIKU, 
KTÓRY PRZEBIEGA 
WZDŁUŻ OGRODZENIA 
PRZEDSZKOLA 
W SARNOWIE 
ZAMONTOWANO LAMPY 
LED. DZIĘKI NOWEMU 
OŚWIETLENIU ZNACZNIE 
POPRAWIŁA SIĘ 
WIDOCZNOŚĆ, A CO ZA TYM 
IDZIE BEZPIECZEŃSTWO 
NA TYM CZĘSTO 
UCZĘSZCZANYM PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW ODCINKU.

JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ 
W SARNOWIE

ZAKOŃCZONO JUŻ WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE 
Z TERMOMODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W STRZYŻOWICACH, A W PAŹDZIERNIKU ROZPOCZĘTO KOLEJNĄ 
INWESTYCJĘ W TEJ PLACÓWCE, JAK Ą JEST MONTAŻ PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH. DZIĘKI TYM PRZEDSIĘWZIĘCIOM, KTÓRE SĄ 
WSPARTE UNIJNYMI DOTACJAMI W SZKOLE BĘDZIE CIEPLEJ, 
A OPŁATY ZA OGRZEWANIE BĘDĄ NIŻSZE. 

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY 
W STRZYŻOWICACH ZAKOŃCZONA

Szkoła w Strzyżowicach po termomodernizacji

 Panele fotowoltaiczne  na dachu placówki

Przy chodnikach zamontowano  
10 lamp led

Dobiegła końca kompleksowa mo-
dernizacja energetyczna strzyżowickiej 
szkoły. W ramach inwestycji wymienio-
no w placówce wszystkie grzejniki, okna 
i drzwi zewnętrzne, a dotychczasowe 
oświetlenie zastąpiono energooszczęd-
nymi oprawami LED. Budynek został 
ocieplony i zyskał nową elewację. Wy-
konano również nowe ocieplenie i po-
krycie dachu oraz dobudowano do sali 
gimnastycznej magazynek na sprzęt 

sportowy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
1 187 000 zł, z czego aż 918 856,46 zł 
stanowi pozyskana dotacja. Wykonaw-

cą było konsorcjum firm NORM-HAUS  
Sp. z o.o. oraz NORM-HAUS Usługi Inwe-
stycyjne Janusz Jelonek z Olesna.

W październiku rozpoczęto kolejną 
inwestycję jaką jest montaż odnawial-
nych źródeł energii na dachu szkoły.  
W ramach tego zadania zostanie zamon-
towanych 55 paneli fotowoltaicznych do 
produkcji energii elektrycznej. Również 
ta, warta 58 993 zł inwestycja, została 
objęta dofinansowaniem sięgającym 
85% z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Wykonawcą jest EKON PV 
Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Red.
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Uroczystość rozpoczęło złożenie 
meldunku przez naczelnika OSP 
Goląsza-Brzękowice dh Tomasza 
Ślęczkę wiceprezesowi Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
dh Zdzisławowi Banasiowi. Następ-
nie orkiestra dęta z Góry Siewierskiej 
odegrała hymn, a  prezes OSP Go-
ląsza-Brzękowice dh Tadeusz Bacia 
przywitał zgromadzonych gości. 

Poświęcenia wozu dokonał ksiądz 
Edward Kołomański, a  formalnego 
przekazania wójt Tomasz Sadłoń, któ-
ry wręczył kluczyki i  dowód rejestra-
cyjny prezesowi OSP dh Tadeuszowi 
Baci. Prezes przekazał je kierowcy 
dh. Sławomirowi Możdżeniowi, który 
symbolicznie zaprezentował pojazd 
poprzez załączenie sygnałów dźwię-
kowych. Następnie strażacy z  OSP 
podziękowali i wręczyli statuetki oso-
bom, które pomagały przy pozyska-
niu samochodu: wójtowi Tomaszowi 
Sadłoniowi, przewodniczącemu Rady 
Gminy Psary Jacentemu Kubicy, se-

kretarzowi gminy Mirelli Barańskiej-
-Sorn, skarbnikowi gminy Joannie 
Przybyłek oraz pracownikom Urzędu 
Gminy Psary Barbarze Sonik, Krysty-
nie Tabor i Arkadiuszowi Maraszkowi.

Po uroczystym przekazaniu samo-
chodu wręczono medale i odznacze-
nia zasłużonym strażakom. Brązowe 
medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali: Andrzej Gwizd, Tomasz 
Żurek, Mateusz Majcherczyk, Tomasz 

6 PA ŹDZIE RNIK A NA PL ACU PR ZED BUDYNKIEM  
OSP GOL ĄSZ A- BR ZĘKOWICE NASTĄPI ŁO UROCZ YSTE 
PR ZE K A Z ANIE I  POŚWIĘCENIE NOWEGO LEKKIEGO 
WOZU R ATOWNICZO - GAŚNICZEGO JEDNOSTCE 
OCHOTNICZE J STR A Ż Y POŻ ARNE J. 

PRZEKAZANIE WOZU DLA OSP 
GOLĄSZA-BRZĘKOWICE

I N W E S T Y C J E

Kowal i Monika Przybysz. Odznakami 
„Strażak Wzorowy” zostali wyróżnie-
ni Mateusz Gwizd, Martyna Woźniak 
i  Justyna Cichoń. Odznaki za wysłu-
gę lat otrzymali:  35 lat - Stanisław 
Kowal, 25  lat - Tadeusz Bacia, 20 lat 
- Krzysztof Pawlik, 10 lat - Andrzej 
Gwizd i  Paweł Bijak, a  5 lat - Łukasz 
Gawron.

Następnie kronikarz OSP Goląsza-
-Brzękowice dh Marta Ślęczka przeka-
zała na ręce prezesa OSP symboliczny 
medal z  okazji 100.rocznicy odzyska-
nia niepodległości, który otrzymała na 
Gali Finałowej XXV  Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik w  Warszawie. Warto 
wspomnieć, że Kronika OSP Goląsza-
-Brzekowice była jedną z  nielicznych 
kronik reprezentujących podczas kon-
kursu województwo śląskie, a  jedyną 
z powiatu będzińskiego. 

Wóz ratowniczo-gaśniczy o wdzięcz-
nym imieniu Tadzio jest doskonale 
wyposażony i  przystosowany do sa-
modzielnych akcji strażackich. Posia-
da zarówno motopomy, jak i profesjo-
nalny sprzęt hydrauliczny. Jego koszt 
wyniósł 247 045,50 zł. Red.

Uroczyste przekazanie wozu jednostce OSP

Na uroczystości wręczono medale i odznaczenia zasłużonym strażakom

Wśród zaproszonych gości byli druhowie z jednostek OSP z gminy Psary

GŁOS GMINY PSARY
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Cz y wi e sz ż e…

Najpopularniejsza technika rozpalania, czyli palenia 
od dołu powoduje, że z dymem może uciec nawet 30% 
paliwa. Ekonomiczne palenie polega natomiast na spa-
laniu go w  całości wraz z  palnymi gazami. Dodatkowo 
dzięki rozpalaniu od góry aż 90% smogu ulatującego 
w trakcie tradycyjnego palenia ulega spalaniu. 

J A K  T O  D Z I A Ł A ?

Idea tej techniki polega na przeniesieniu warstwy 
żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmie-
nia 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 praktycz-
nie całkowitemu spaleniu. Do komina trafiają niemal 
przezroczyste spaliny, a ze spalonego dymu powstaje 
więcej ciepła. 

W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczą-
cych tej techniki palenia, jakości kotła czy zachowania 
właściwych zasad bezpieczeństwa, zawsze można do-
radzić się kominiarza.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu instruk-
tażowego prezentującego technikę ekonomicznego 

i ekologicznego spalania w piecach, który jest dostęp-
ny na gminnym kanale youtube: www.youtube.com/
GminaPsary Red.

NIE MA DYMU BEZ OGNIA

ALE OK A ZUJE SIĘ, ŻE JEŚLI 
Z ASTOSUJEMY ODPOWIEDNIE METODY 
PALENIA W PIECU, TEGO DYMU MOŻE 
BYĆ ZDEC YDOWANIE MNIE J. ROZPOCZ ĄŁ 
SIĘ SEZON GR ZEWCZ Y, A WR A Z Z NIM 
POWRÓCI Ł TEMAT SMOGU. JAK 
ROZPAL AĆ W PIECU, BY TEN ODDAWAŁ 
MAK SYMALNĄ ILOŚĆ CIEPŁ A , 
A JEDNOCZEŚNIE JAK NA JMNIE J 
SZKODZI Ł PR Z YRODZIE? JEDNYM ZE 
SPOSOBÓW JEST ROZPAL ANIE PIEC A  
OD GÓRY. 

PSARSKI SAMORZĄD PODEJMUJE RÓŻNE 
DZIAŁANIA, KTÓRE OGRANICZAJĄ NISKĄ 
EMISJĘ I POPRAWIAJĄ JAKOŚĆ  
POWIETRZA W GMINIE. NALEŻĄ DO NICH 
ATRAKCYJNE FINANSOWO PROGRAMY,  
Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ MIESZKAŃCY.

We wrześniu 2018 r. została podpisana umowa  
o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie ni-
skiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę 
instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psa-
ry”, w ramach którego planowany jest montaż insta-
lacji służących do produkcji energii cieplnej i elek-
trycznej, w tym instalacji odnawialnych źródeł energii  
w 50 domach należących do mieszkańców gminy. 

Dzięki projektowi zostaną ograniczone straty ener-
gii podczas ogrzewania, a co za tym idzie obniży się 
jego koszt. Zostanie również zwiększona produk-
cja energii z instalacji odnawialnych źródeł energii  
oraz zredukowana emisja zanieczyszczeń do po-
wietrza atmosferycznego, dzięki czemu poprawi się 
komfort życia mieszkańców. Koszt projektu wynosi  
2 645 407,71 zł, z czego otrzymane dofinansowanie  
to 1 560 143,70 zł.

Psarski samorząd ogłosił już przetarg na wykonaw-
cę tego przedsięwzięcia. Wymiana kotłów planowana 
jest na wiosnę 2019 r. 

W ramach projektu zostanie zamontowanych:  
40 kotłów gazowych, 10 kotłów na biomasę, 6 zesta-
wów paneli fotowoltaicznych oraz 18 zestawów ko-
lektorów słonecznych. Red.

C O R A Z  C Z Y Ś C I E J  I   B A R D Z I E J  E K O
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Fundusz sołecki jest odpowiednikiem realizowa-
nego w  miastach budżetu obywatelskiego. Pieniądze 
z  funduszu można przeznaczyć na realizację zadań, 
które będą służyć poprawie warunków życia mieszkań-
ców danego sołectwa. 

Co roku wyliczane są środki jakie przysługują po-
szczególnym sołectwom. Informacja o  ich wysokości 
przekazywana jest sołtysom do 31 lipca. Do 30 wrze-
śnia sołtys zwołuje zebranie, podczas którego miesz-
kańcy decydują na co je wydać. Informacje o  tym kto 
może wziąć udział w  zebraniu i  jakie warunki muszą 
zostać zapewnione, by decyzje były ważne są określo-
ne w statucie sołectwa. Propozycje na co zostaną wy-
dane pieniądze mogą złożyć sołtys, rada sołecka oraz 
15 dorosłych mieszkańców sołectwa. 

Aby wniosek mógł być zrealizowany musi spełniać 
trzy warunki. Przedsięwzięcia muszą się mieścić w ka-
talogu zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią 
rozwoju i  służyć poprawie warunków życia mieszkań-
ców. Kiedy mieszkańcy ustalą, na co przeznaczyć pie-
niądze, sołtys składa wniosek do wójta. Należy pamię-

tać, że wniosek musi zawierać wykaz przedsięwzięć  
do realizacji, oszacowanie ich kosztów oraz uzasadnie-
nie, w jaki sposób propozycja przyczyni się do popra-
wy warunków życia mieszkańców. Wniosek musi być 
złożony do 30 września każdego roku i  zostaje wpro-
wadzony do budżetu gminy na rok następny. Gmina, 
która wyodrębni w  swoim budżecie fundusz sołec-
ki i  przeznaczy środki na przedsięwzięcia określone  
we wnioskach sołectw, może ubiegać się o zwrot z bu-
dżetu państwa, wynoszący nawet 35% poniesionych 
wydatków. 

W  tym roku w  gminie Psary było do podziału  
333 668,76 zł. Mieszkańcy zdecydowali, że środki zo-
staną przeznaczone na poniższe zadania:

 w  Brzękowicach kwotę 24 681,46 zł na remont 
i doposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbiu, dopo-
sażenie jednostki OSP w Dąbiu, remont i doposa-
żenie Klubu Sportowego Gminy Psary oraz dopo-
sażenie GOK z  przeznaczeniem na zakup strojów 
dla KGW Dąbie,

 w Dąbiu kwotę 27 496,01 zł na remont oświetlenia 
w  szkole podstawowej, doposażenie Klubu Spor-
towego Gminy Psary, doposażenie GOK z przezna-
czeniem na zakup strojów dla KGW Dąbie oraz do-
posażenie OSP Dąbie,

 w Goląszy kwotę 31 284,83 zł na doposażenie bu-
dynku remizy OSP, w  tym zakup krzeseł, stołów, 
doposażenie kuchni m.in. w stoły gastronomiczne, 
telewizor, rzutnik i ekran oraz zakup wyposażenia 
i  umundurowania dla strażaków OSP Goląsza-
-Brzękowice. 

 w  Górze Siewierskiej kwotę 36 084 zł na zakup 
strojów galowych dla orkiestry dętej oraz doposa-
żenie pomieszczeń remizy OSP Góra Siewierska,

 w  Gródkowie kwotę 36 084 zł na dofinansowanie 
szkoły podstawowej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,

 w Malinowcach kwotę 33 702,46 zł na wykonanie 
projektu technicznego i modernizację nawierzch-
ni placów zabaw na ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej oraz 
zakup mikrofonu przenośnego,

 w  Preczowie kwotę 36 084 zł na doposażenie 
świetlicy w  ośrodku kultury, w  tym m.in. zakup 
zastawy stołowej, kuchni gazowej i wyparzarki do 
naczyń, zakup strojów dla zespołu „Od Do” oraz 
doposażenie Klubu Sportowego Preczów,

 w Psarach kwotę 36 084 zł na zakup samochodu 
strażackiego,

 w Sarnowie kwotę 36 084 zł na zakup kosiarki dla 
Klubu Sportowego Sarnów oraz doposażenie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego,

 w Strzyżowicach kwotę 36 084 zł na remont we-
wnętrzny szkoły i doposażenie pracowni. Red.

OD 17 DO 28 WR ZEŚNIA W GMINIE PSARY 
ODBY WAŁY SIĘ ZEBR ANIA WIE JSKIE ,  
NA K TÓRYCH PODZIELONO ŚRODKI 
PR Z YSZŁOROCZNEGO  
FUNDUSZU SO ŁECKIEGO.

MIESZKAŃCY PODZIELILI  
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 R. 

W PSARACH OD 2009 R. SĄ WYDZIELANE 
PIENIĄDZE W BUDŻECIE GMINY, DZIĘKI 
KTÓRYM MIESZKAŃCY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ 
SAMODZIELNEGO I WSPÓLNEGO 
DECYDOWANIA O SWOIM OTOCZENIU. 

I N W E S T Y C J E
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- Wzięłyśmy udział w  konkursie 
i  otrzymałyśmy grant z  Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich - mówi li-
derka Grupy Grażyna Polasiak - Pla-
nujemy proponować środowisku 
lokalnemu więcej ciekawych inicja-
tyw służących integracji mieszkań-
ców. Istotnym zagadnieniem jest 
dla nas także integracja międzypo-
koleniowa, dość mocno osłabiona 
w erze zaniku więzi rodzinnych i ro-
dzin wielopokoleniowych.

I  Międzysołecki Piknik Świątecz-
ny „Zielona Gwiazdka” to spotka-
nie mieszkańców dwóch sołectw 
i  trzech miejscowości - Dąbia,  Go-
ląszy i  Brzękowic. To swoista wi-

K U L T U R A

gilia środowiskowa dla młodych 
i  starszych. Będzie wspólne ko-
lędowanie, świąteczny poczę-
stunek, upominki i  wspólna fo-
tografia wszystkich obecnych.  
Zaproponowałyśmy współpracę 
naszej lokalnej Szkole Podstawo-
wej w  Dąbiu, gdzie piknik będzie 
zlokalizowany. Zbiega się to fanta-
stycznie z  wizytą młodzieży z  Fin-
landii, Włoch, Hiszpanii i  Portugalii 
przebywających wówczas w   szkole 
w ramach programu Erasmus+. Pik-
nik będzie okazją do pokazania  go-
ściom, obok innych atrakcji, także 
polskich tradycyjnych dań i klimatu 
Świąt Bożego Narodzenia. Mamy 

nadzieję, że w  plenerze, wśród 
drzew pięknie zaistnieją świetlne 
girlandy, snujące się kolędy i  stra-
gany pełne smacznych, ciepłych po-
traw. Już dzisiaj zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców sołectw Dąbie, 
Goląsza i  Brzękowice do udziału  
14 grudnia 2018 roku o  godzinie 
12.30. LOKALNA GRUPA KOBIET „18+VAT”

LOKALNA GRUPA KOBIET 18+VAT ROZWIJA SKRZYDŁA. 7 LAT PRACY  
W  ŚRODOWISKU LOKALNYM PROCENTUJE I PRZYNOSI WYMIERNE 
EFEKTY. WŁAŚNIE ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU 
I MIĘDZYSOŁECKI PIKNIK ŚWIĄTECZNY „ZIELONA GWIAZDKA”. 

SUKCES GRUPY „18+VAT”

Podczas tego niezwykłego wy-
darzenia podsumowano i  uroczy-
ście zakończono projekt „Jak nie 
my to kto?”, który trwał ponad pół 
roku. Dzięki niemu seniorzy wzbo-
gacili się o potężną dawkę wiedzy, 
ciekawe przeżycia i doświadczenia. 
Podczas gali wręczone zostały rów-
nież wyróżnienia i  podziękowania 
dla osób i instytucji szczególnie za-
angażowanych w działania między-

pokoleniowe, w  tym Uniwersytety 
Trzeciego Wieku i  Uniwersytety 
Dziecięce. Władze uczelni wręczy-
ły pamiątkowe statuetki m.in. za-
stępcy wójta gminy Psary Marcie 
Szymiec oraz dyrektorowi Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Psarach He-
lenie Warczok. 

Część artystyczną uroczystości 
przygotowali studenci UTW. Na 
scenie zagłębiowskiego pałacu 
wystąpiła grupa wokalna z  Rogoź-
nika, tenor Grzegorz Kawalec „Ka-
valcotti”, grupa teatralna słuchaczy 
z  zawierciańskiego UTW prezentu-
jąca sztukę pt. „Wit Stwosz”, grupa 
wokalna Jaworznik z Wojkowic, ka-
baret z  Tąpkowic, grupa taneczna 
country z  Czeladzi oraz Amatorski 
Teatr Międzypokoleniowy „ATartM” 
z Czeladzi, który przedstawił sztukę 
pt. „Czadowa Babcia”. 

Psarska grupa słuchaczy zapre-
zentowała prace wykonane pod-
czas warsztatów artystycznych na 
wystawie we foyer Pałacu Kultury 
Zagłębia pn. „Rękodzieło artystycz-
ne i sztuka użytkowa”. Na zakończe-
nie imprezy wystąpił Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Red.

2 7  W R Z E Ś N I A  W   PA Ł A C U 
K U LT U R Y  Z A G Ł Ę B I A  W   D Ą B R O W I E 
G Ó R N I C Z E J  O D B Y Ł O  S I Ę 
P R AW D Z I W E  Ś W I Ę T O  S E N I O R Ó W 
–  S E N I O R A L I A  M E T R O P O L I TA L N E , 
U R O C Z Y S T O Ś Ć  O R G A N I Z O WA N A 
P R Z E Z  A K A D E M I Ę  W S B ,  N A 
K T Ó R Ą  P R Z Y B Y Ł O  P R AW I E 
T Y S I Ą C  Z A P R O S Z O N YC H 
G O Ś C I  Z   1 3   U N I W E R S Y T E T Ó W 
T R Z E C I E G O  W I E K U .

SŁUCHACZE PSARSKIEGO UTW WZIĘLI UDZIAŁ 
W SENIORALIACH METROPOLITALNYCH

Słuchacze psarskiego UTW podczas Senioraliów Metropolitarnych

Lokalna Grupa Kobiet „18+VAT”  
organizuje nowy projekt

Fot. archiwum WSB
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W Y W I A D

ROZMOWA Z TERESĄ OLESIŃSK Ą – PR ZEWODNICZ ĄC Ą KO Ł A EMERY TÓW  
I  RENCISTÓW W MALINOWIC ACH

SKUPIAMY SIĘ NA LUDZIACH

Malinowickie Koło Emerytów działa już ponad 11 lat. 
Czym się Państwo zajmują? Jak wygląda Państwa pra-
ca?

Koło Emerytów założyliśmy 15 marca 2007 r. Chodziłam 
wówczas po Malinowicach i  pytałam ludzi czy chcieliby, 
aby taka inicjatywa powstała na naszym terenie. Zainte-
resowanie było naprawdę duże. W  pierwszej kolejności 
zapisało się 30 osób, dzisiaj jest już ich prawie 120. Nasza 
motywacja do działania była niezwykle prosta. Chcieliśmy 
stworzyć miejsce, które zapewni seniorom aktywny wypo-
czynek, integrację i  rozrywkę. Przez lata funkcjonowania 
koła, nasi członkowie skorzystali z  wielu fantastycznych 
wyjazdów. Byliśmy nad polskim morzem, odwiedziliśmy 
Austrię, Czechy, Niemcy, a  także Węgry. W  kilku przy-
padkach były to pierwsze zagraniczne wyjazdy naszych 
mieszkańców.

Ale Koło Emerytów to przecież nie tylko wycieczki.

To zaledwie jeden z  elementów naszych działań. Przede 
wszystkim skupiamy się na pracy z ludźmi. W każdy po-
niedziałek organizujemy spotkania np. z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, z  policją czy lokalną biblioteką. Eme-
ryci otrzymują praktyczne informację np. o  tym, jak za-
chować się w  przypadku niebezpieczeństwa, w  czasie 
kradzieży, informacje o samoobronie, wskazówki jak nie 
dać się nabrać na tzw. telefon na wnuczka. Praca z ludź-
mi charakteryzuje się tym, że do każdego człowieka pod-
chodzimy indywidualnie. Są w naszym kole osoby skry-
te, są również osoby wylewne. Trzeba z nimi umiejętnie 
rozmawiać, żeby do każdego z nich dotrzeć. Nasze dzia-
łania mają zachęcić ludzi do zabawy, spotkań, festynów. 

I trzeba przyznać, że wkład naszych mieszkańców w tego 
typu imprezy jest naprawdę duży. Seniorzy angażując 
się pieką chleby, ciasta, robią hafty. Te spotkania są dla 
nich najważniejszą rzeczą.

Czyli koło jest inicjatywą bardzo mocno aktywizującą 
seniorów?

Tak. Organizujemy również występy związane ze śpiewem 
czy tańcem. Ludzie zakładają, że jeżeli wychodzą już na te 
trzy godziny z domu to chcą ten czas spędzić z pożytkiem. 
Chcą się spotkać ze znajomymi, porozmawiać o prywat-
nych sprawach, podzielić się swoimi emocjami i troskami. 
To jest wspaniała forma wzajemnej pomocy.

Uważa Pani, że w wieku senioralnym samotność jest du-
żym problemem?

Z jednej strony mamy osoby, które mieszkają w pojedyn-
kę. Z drugiej, ponieważ świat idzie cały czas do przodu, jest 
szybki i dynamiczny, seniorzy nie zawsze za nim nadążają. 
To może generować uczucie samotności. Żeby z tym wal-
czyć, oprócz spotkań towarzyskich organizujemy również 
kursy komputerowe i komórkowe. To nie jest takie proste, 
że 70-letnia kobieta od razu bierze telefon do ręki i wysyła 
smsy. A przecież musi się z kimś skontaktować. Pokazuje-
my im jak to zrobić. Fakt, że na spotkaniach seniorzy do-
wiadują się stale nowych rzecz sprawia, że bardzo mocno 
czekają na każdy wspólnie spędzany poniedziałek. 

Bazując na Pani doświadczeniach, jest Pani skłonna 
przychylić się do opinii, że w emerytach wciąż tkwi duża 
energia i chęć do życia?

GŁOS GMINY PSARY
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W Y W I A D

Tak. Oczywiście. Najstarszy emeryt w naszym kole ma 88 
lat i  za każdym razem jest pierwszy na wszystkich spo-
tkaniach, zabawach, tańcach. Raz w miesiącu odbywa się 
u nas takie specjalne spotkanie np. dzień górnika, dzień 
seniora czy festyn – oni potrafią się bawić naprawdę do 
późnych godzin. To są osoby, które potrzebują takiego 
kontaktu przy zabawie czy podczas wyjazdu.

Koło emerytów działa na wielu frontach. Ostatnio brali 
Państwo udział przy tworzeniu monografii Malinowic. 
Co znajdziemy w tym wydaniu?

Przez półtora roku zbieraliśmy informacje o Malinowicach 
i o ich mieszkańcach. Chcieliśmy zebrać w jednym miejscu 
wszystkie najciekawsze wiadomości. Kto jest aktualne naj-
starszym mieszkańcem, kto obchodzi 50 rocznicę ślubu, 
kto miał w  Malinowicach pierwszy samochód, pierwszy 
rower. I  mieszkańcy udzielali nam wszystkich tych infor-
macji. To stworzyło taką biografię ludzi mieszkających na 
tym terenie. Skupiliśmy się przede wszystkim na ludziach. 

Z jakimi opiniami emerytów się Pani spotyka odnośnie 
samej inicjatywy?

Obserwujemy duże zapotrzebowanie na takie działania. 
Ludzie dzięki takim inicjatywom są w ciągłym ruchu. Na 
naszym terenie jest bardzo dużo osób, które potrzebują, 
aby ktoś zajął ich wolny czas kreatywnym działaniem. Dla 
samotnych to jedyne wsparcie i możliwość spotkania.

Jakie są plany koła na najbliższą przyszłość? W  jakich 
kierunkach chcą się Państwo rozwijać?

Przede wszystkim będziemy się dalej spotykać. Chcemy 
rozwijać nasz obiekt. Ostatnio zagospodarowano nasz te-
ren przy byłej szkole w Malinowicach. Powstały dwie ol-
brzymie, zadaszone wiaty. Cały plac wyłożony jest kostką 
brukową. Tam organizujemy nasze letnie spotkania: ogni-
ska, występy itp. Planujemy wycieczki, ogniska, spotkania. 
Ciągle chcemy działać z policją, biblioteką – wszystko po 
to by nasi seniorzy ciągle się rozwijali.

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
z Malinowic zajęło I miejsce w I Gminnej Senioriadzie

We wrześniu w Malinowicach odbył się festyn promujący  
monografię tego sołectwa

„ANTKI CWANIAKI KARMIĄ ZWIERZAKI”
29. WZDH „ANTKI CWANIAKI” ZAPRASZA NA WSPÓLNĄ AKCJĘ NA RZECZ 

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ZAWIERCIU.

K AŻDY K TO PRZYNIESIE  COŚ DLA ZWIERZAK A  
DOSTANIE NIESPODZIANKĘ OD C WANIAK A.

FINAŁ AKCJI 15.12.2018 R. GODZ. 10:00 OSP SARNÓW

ZBIERAMY: KARMĘ DLA PSÓW, KARMĘ DLA KOTÓW, SMYCZE, OBROŻE, MISECZKI, 
KOCE, RĘCZNIKI, PRZEŚCIERADŁA, PODKŁADY HIGIENICZNE.

P O M Ó Ż M Y  R A Z E M  Z W I E R Z Ę TO M  
Z E  S C H R O N I S K A  W  Z AW I E R C I U !

GŁOS GMINY PSARY
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Barbara Wicher przedstawiła dzieciom 
wykreowanych przez siebie literackich 
bohaterów i  ich przygody. Uczniowie 
mogli wcielić się w  role aktorów i  ode-
grać scenki z  książek gościa. Przyszedł 
również czas na zadawanie pytań, który-
mi dzieci wręcz zasypały autorkę. 

Barbara Wicher to polska pisarka 
i  tłumaczka języka francuskiego. Z  wy-
kształcenia jest nauczycielką i zawód ten 
wykonywała kiedyś jako nauczycielka ję-
zyka angielskiego w gródkowskiej szkole 
podstawowej. Jej głównym dziełem jest 
trylogia fantastyczno-przygodowa doty-
cząca przygód małego chłopca o imieniu 
Tybald. Znana jest również z  serii opo-
wieści o Detektywie Łodydze oraz takich 
książek jak „Przygody roztargnionej cza-
rownicy” czy „Figa na wakacjach”. GBP

SPOTKANIE 
AUTORSKIE 
Z BARBARĄ 
WICHER

KONCERT  
DAMIANA 
HOLECKIEGO
6 PAŹDZIERNIKA W GMINNYM 
OŚRODKU KULTURY 
W GRÓDKOWIE ODBYŁ 
SIĘ KONCERT DAMIANA 
HOLECKIEGO – WOKALISTY 
MUZYKI ROZRYWKOWEJ, 
ZNANEGO Z PROWADZENIA 
AUTORSKIEGO PROGRAMU  
PT. „MUZYCZNY KĄCIK 
DAMIANA HOLECKIEGO” 
W TELEWIZJI TVS I W RADIU 
PIEKARY. 

31 PAŹDZIERNIKA GOŚCIEM 
PSARSKIEJ BIBLIOTEKI BYŁA 
BARBARA WICHER, AUTORKA 
KSIĄŻEK DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY. W SPOTKANIU 
UCZESTNICZYLI UCZNIOWIE 
SZKOŁY W GRÓDKOWIE, 
W KTÓREJ PISARKA KIEDYŚ 
UCZYŁA.

Damian Holecki zagrał swoje największe hity

Uczniowie odgrywali scenki z książek  
Barbary Wicher

Artysta znany jest przede wszystkim  
z listy Śląskich Szlagierów, a na koncercie 
w Gródkowie przedstawił swoje najwięk-
sze hity: Złote kasztany, Rodzinny dom, 

K U L T U R A

Wydarzenie było jednym z  naj-
bardziej wyczekiwanych imprez 
kulturalnych organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury Gminy 
Psary w  tym roku. Sala bankietowa 
w  Gródkowie wypełniła się w  dniu 
koncertu po brzegi fanami pio-
senkarza. Artysta wystąpił na sce-
nie wspólnie z  klawiszowcem oraz 
skrzypkiem, którego solowe popisy 
rozgrzały publiczność do czerwo-
ności. Muzycy zaprezentowali naj-
większe hity w  góralskich rytmach 
z ostatnich płyt. 

Po koncercie fani mieli okazję po-
rozmawiać z Pawłem Gołeckim, zro-
bić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie 
oraz poprosić o autograf. GOK

28 PAŹDZIERNIKA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GRÓDKOWIE ODBYŁ 
SIĘ KONCERT PAWŁA GOŁECKIEGO – LIDERA ŚLĄSKIEJ LISTY SZLAGIERÓW.

PAWEŁ GOŁECKI W GRÓDKOWIE

Muzycy zaprezentowali największe hity w góralskich rytmach

Kochaj mnie jak nikt, Mamo dla Ciebie je-
stem, Po prostu dziękuję i Czerwone róże. 
Koncert z pewnością na długo pozosta-
nie w pamięci publiczności. GOK

GŁOS GMINY PSARY
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EMILII GIERCZYK W GRÓDKOWIE STARAŁA 
SIĘ O DOFINANSOWANIE BIORĄC UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM 
PROGRAMIE MPOTĘGA. KOMISJA KONKURSOWA WYBRAŁA NAJLEPSZE 
PROJEKTY SPOŚRÓD 598 ZGŁOSZEŃ. GRÓDKOWSKI PROJEKT OTRZYMAŁ 
DOFINANSOWANIE W V EDYCJI MPOTĘGI, POKAZUJĄC INNOWACYJNE 
I NIESZABLONOWE PODEJŚCIE DO NAUKI MATEMATYKI.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM MPOTĘGA

Dzieci, rodzice oraz zaproszeni go-
ście: wójt Tomasz Sadłoń, sekretarz 
Mirella Barańska-Sorn, sołtys Sarnowa 
Zofia Musiał, sołtys Preczowa Wojciech 
Kamecki, przewodniczący Rady Gminy 
Psary Jacenty Kubica, starszy biblio-
tekarz Dominika Buschmann i  wice-
dyrektor ZSP w  Sarnowie Agnieszka 
Regulska zostali przywitani przez dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go Małgorzatę Barańską oraz zapro-
szeni na część artystyczną. 

To szczególny dzień dla dzieci, któ-
re po raz pierwszy we wrześniu prze-
kroczyły próg przedszkola oraz dla 
pozostałych przedszkolaków. Z  wiel-
kim zaangażowaniem zaprezentowały 
przed zebranymi gośćmi przygoto-
wany występ artystyczny za co otrzy-
mały gromkie brawa. Po występach 
artystycznych dyrektor Małgorzata 
Barańska wręczyła każdemu dziecku 
dyplom pasowania na przedszkolaka, 

MPotęga to program grantowy, któ-
ry popularyzuje matematykę wśród 

a przybyli goście przypięli pamiątkową 
odznakę przedszkolaka. Na pamiątkę 
tego wydarzenia grupa otrzymała d 
zaproszonych gości i Rady Rodziców 
prezenty, słodkości oraz bon na zakup 
zabawek. 

Po występach artystycznych wszy-
scy zgromadzeni goście udali się do 
ogródu przedszkolnego, w którym 

3 PAŹDZIERNIKA W PRZEDSZKOLU W SARNOWIE ODBYŁO SIĘ 
WAŻNE WYDARZENIE – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
POŁĄCZONE Z OTWARCIEM PLACU ZABAW. 

PASOWANIE I OTWARCIE PLACU ZABAW

młodych ludzi i pokazuje im, że mate-
matyka to super przygoda i przydatna 
w codziennym życiu umiejętność. Po-
nadto zachęca nauczycieli, rodziców 
i pasjonatów matematyki do przezwy-
ciężenia rutyny i  schematów w  na-
uczaniu tego przedmiotu. 

Pokazanie matematyki w  kreatyw-
ny, atrakcyjny sposób może być im-
pulsem do wprowadzenia dzieci i mło-
dzieży w  przyjazny świat matematyki 

i  logiki. W ramach projektu uczniowie 
wezmą udział w  zajęciach pozalek-
cyjnych pokazujących obecność ma-
tematyki w  otaczającym ich świecie. 
Przykłady z życia codziennego uświa-
domią im, że matematyka może być 
zrozumiała i  potrzebna na co dzień. 
Działania będą realizowane w  formie 
warsztatów, zajęć terenowych, wy-
cieczek, lekcji muzealnych w  6  blo-
kach tematycznych: w kuchni, w lesie, 
w  muzeum, w  sklepie, w  biurze po-
dróży i  w  urzędzie gminy. Uczniowie 
będą pracowali metodami aktywnymi 
i praktycznymi, indywidualnie i grupo-
wo. W  ramach projektu wezmą rów-
nież udział w  wycieczkach tematycz-
nych. SP GRÓDKÓW

nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi 
przez zaproszonych gości i  otwarcie 
placu zabaw. W  imieniu wszystkich 
przedszkolaków serdecznie dziękuje-
my za piękny plac zabaw, zabawki oraz 
programy edukacyjne, które z pewno-
ścią będą służyły nam podczas zajęć 
i  pobytu w ogrodzie przedszkolnym. 
Był to dla wszystkich zarówno dzieci 
jak i  dorosłych niezapomniany dzień 
pełen emocji i miłych wrażeń a dekora-
cje, wystrój sali, stroje dzieci i uroczysta 
atmosfera podkreśliły doniosłość tego 
wydarzenia. ZSP SARNÓW
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14 września w  oddziałach przed-
szkolnych zostały przeprowadzone 
zajęcia, które zainspirowały dzieci do 
działań mających na celu dbanie o na-
sze środowisko. Szczególną uwagę 
zwrócono na segregowanie odpadów 
oraz recykling. Dzieci chętnie i z zain-

Pełni pozytywnej energii i w dosko-
nałych humorach uczniowie klas IV-VII 
wyruszyli na wycieczkę do Ojcowskie-
go Parku Narodowego, gdzie czekało 
na nich mnóstwo atrakcji. Przygo-
dę rozpoczęli od spaceru na zamek 
w Pieskowej Skale, o którym ciekawie 

Dzieci próbowały odpowiedzieć 
na pytanie czy lasom potrzebni są 
myśliwi oraz dowiedziały się jak 
należy dbać o  zwierzęta. Dzięki 

WYCIECZKA DO OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

WRZESIEŃ JEST MIESIĄCEM, 
W KTÓRYM W CAŁEJ POLSCE 
ODBYWA SIĘ OGÓLNOPOLSKA 
AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA. 
W TYM ROKU ZAANGAŻOWAŁY 
SIĘ W NIĄ RÓWNIEŻ 
PRZEDSZKOLAKI Z DĄBIA. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

G Ł O S  S Z K O L N Y

NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA W ZAGADNIENIACH POZNAWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLAKÓW ZNAJDUJE 
SIĘ TEMATYKA POŚWIĘCONA ŚRODOWISKU PRZYRODNICZEMU, KTÓRE JESIENIĄ NIEZWYKLE SIĘ 
ZMIENIA. BY ZASZCZEPIĆ W MALUCHACH BAKCYL DBANIA O PRZYRODĘ, A ZWŁASZCZA ZWIERZĘTA, 
W PRZEDSZKOLU W SARNOWIE ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z MYŚLIWYM ALEKSANDREM JEWAKIEM, KTÓRY 
JEST PRZYJACIELEM PRZEDSZKOLA I RADNYM GMINY PSARY. 

SPOTKANIE Z MYŚLIWYM

opowiedzieli przewodnicy. Uczniowie 
poznali pełną tajemnic historię zamku 
oraz ciekawostki na temat jego po-
wstania. Później zobaczyli Maczugę 
Herkulesa. Następnie, idąc szlakiem, 
dotarli do Jaskini Łokietka. W  drodze 
powrotnej był czas na drobne zaku-

py, pamiątki i  upominki dla bliskich. 
Na  koniec na uczniów czekała jeszcze 
zasłużona nagroda - ognisko i pyszne 
kiełbaski. Wspólny wyjazd był bardzo 
udany, wszyscy wrócili z niego bardzo 
zadowoleni i  bogatsi o  nowe wiado-
mości oraz doświadczenia. SP DĄBIE

teresowaniem brały udział w  rozmo-
wie oraz odpowiadały na zadawane 
pytania.

Maluszki poznały kolory pojemni-
ków, do których należy wrzucać po-
sortowane odpady oraz wykonały pla-
kat pt. „Nasza zielona planeta”. Główną 
atrakcją tego dnia było jednak sprząta-
nie „Naszej Ziemi”, nad którym cały czas 
czuwały nauczycielki, dbając o bezpie-
czeństwo przedszkolaków. Dzieci po 
otrzymaniu rękawiczek i  worków na 
śmieci pomagały w sprzątaniu ogrodu 
oraz terenu w  najbliższym otoczeniu 
szkoły. Dzięki temu wokół placówki 
zrobiło się czysto i przyjemnie. Mamy 
nadzieję, że w ten sposób zdobyte do-
świadczenia zaowocują w  przyszłości 

dobrymi, ekologicznymi nawykami. 
SP DĄBIE

opowiadaniom maluchy poznały 
sposób w  jaki myśliwi dokarmiają 
zwierzęta, dowiedziały się co jest 
przysmakiem dzików, saren i  ba-

żantów oraz jak należy zachować 
się w  lesie gdy znajdzie się małe 
lub chore zwierzątko. Poznały także 
sposoby dokarmiania dzikich zwie-
rząt i  konieczność dokonywania 
odstrzałów niektórych gatunków. 
Na koniec wszyscy zgodnie przy-
znali, że kochają zwierzęta i się o nie 
troszczą oraz pomogą im przetrwać 
zimę. Wspólnie z gościem wykonały 
najprostszy karmnik z  plastikowej 
butelki. 

Zorganizowanie takiej wizyty 
u  przedszkolaków okazało się du-
żym sukcesem, gdyż dzieci z  wiel-
kim zainteresowaniem słuchały 
myśliwskich opowieści i  niechętnie 
żegnały się ze swoim gościem. Dzię-
kujemy Aleksandrowi Jewakowi za 
ciekawe spotkanie. ZSP SARNÓW
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G Ł O S  S Z K O L N Y

Wszystko dzięki wycieczce, która od-
była się 28 września, do Instytutu Tech-
nologii i  Mechatroniki Uniwersytetu 
Śląskiego w Sosnowcu. 

Piątoklasiści nie tylko zobaczyli miej-
sce pracy nauczyciela akademickie-
go, ale przede wszystkim mogli przez 
chwilę wystąpić w  roli prowadzącego 
zajęcia lub w  roli studenta odwiedza-
jąc różne laboratoria i  sale wykłado-
we. Największą ciekawość wzbudziły 

Wszystko za sprawą tajemniczych 
wróżek, które zadały kandydatom na 
uczniów niezwykłe zadania. Spełnia-
jąc wolę wróżek sala gimnastyczna 
zmieniła się w teatr, a dzieci stały się 
aktorami. Maluchy zaśpiewały nastro-
jową piosenkę, a następnie przedsta-
wiły scenki teatralne. Klasa Ia pod kie-
runkiem wychowawczyni Małgorzaty 
Bebel przygotowała spektakl pt. „Za-
mieszanie z  bajkami”, a  klasa Ib pod 

zajęcia z chemii w laboratorium, gdzie 
pod okiem fachowca uczniowie mogli 
obejrzeć, a nawet wykonać pewne do-
świadczenia. Duże wrażenie zrobiły też 
zaprezentowane przez wykładowców 
prace magisterskie i  inżynierskie stu-
dentów, np. robot, miniaturowa brama 
na pilota czy domek z wieloma funkcja-
mi sterowanymi za pomocą odpowied-
nich aplikacji w  telefonie. Spotkanie 
uczniów z  pracownikami naukowymi 

UCZNIOWIE KLASY VB MIELI OK AZJĘ POZNAĆ CHARAK TER PRACY 
PRACOWNIKÓW NAUKOW YCH I DYDAK T YCZNYCH W YŻSZEJ UCZELNI ORAZ 
CHOĆ PRZEZ CHWILĘ POCZUĆ SIĘ JAK PRAWDZIWI STUDENCI. 

UCZNIOWIE W ROLI STUDENTÓW  
– ZAJĘCIA NA UŚ W SOSNOWCU

opieką Małgorzaty Trzcionki-Fonfary 
inscenizację pt. „Ballada o uprzejmym 
rycerzu”. Nie zabrakło również piosen-
ki o tym , jak dobrze jest być uczniem. 

Po występie wróżki stwierdziły, że 
dzieci wykonały powierzone im za-
dania i  od tej chwili stały się pierw-
szoklasistami. Potwierdzili to również 
zaproszeni goście: wójt Tomasz Sa-
dłoń, sekretarz Mirella Barańska-Sorn, 
wicedyrektor ZSP Magdalena Zra-

Zwiedzanie rozpoczęli od Parku 
Rozrywki. Dzieci najchętniej bawiły się 
w  ogromnym dmuchanym zamku, ale 
dużym powodzeniem cieszyła się także 
karuzela. Park Rozrywki posiada urzą-

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO TO CZAS POWITANIA W SZKOŁACH NOWYCH 
PIERWSZOKLASISTÓW. 10 PAŹDZIERNIKA SZKOŁA PODSTAWOWA 
W STRZYŻOWICACH UCZESTNICZYŁA W UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA 
UCZNIA, KTÓRA TYM RAZEM MIAŁA OPRAWĘ PRAWDZIWIE BAJKOWĄ. 

BAJKOWE PASOWANIE NA UCZNIA

20 WRZEŚNIA TO JEDEN Z WAŻNIEJSZYCH DNI W KALENDARZU 
PRZEDSZKOLNYM – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. W TYM ROKU NAUCZYCIELE 
Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W SARNOWIE 
ZABRALI SWOICH MILUSIŃSKICH DO PARKU OGRODZIENIEC. POGODA BYŁA 
WYMARZONA – CIEPŁO, LEKKI WIETRZYK I BEZCHMURNE NIEBO. 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – WYCIECZKA DO OGRODZIEŃCA

łek-Wolny, przewodnicząca Szkolnej 
Rady Rodziców Teresa Barańska-Lis, 
wychowawcy z  przedszkola Barbara 
Sowińska i Kornelia Ducka, pracownik 
biblioteki w  Strzyżowicach Joanna 
Bloch oraz grono pedagogiczne szko-
ły i  rodzice. Nadszedł więc upragnio-
ny moment aktu pasowania na ucznia, 
którego dokonała dyrektor szkoły Do-
rota Pronobis-Kościńska. Nie zabrakło 
również wspaniałych prezentów od 
zaproszonych gości oraz rodziców, 
m.in. rogów obfitości i   niezwykłych 
„Kuferków matematycznych”. Bajka 
stała się prawdziwa  i   szkoła zyskała 
nowych uczniów. SP STRZYŻOWICE

dzenia, które doskonale komponują się 
z  otaczającym go krajobrazem, dzięki 
czemu będąc na jego terenie przedszko-
laki miały wrażenie, że znajdują się w kra-
inie średniowiecza, zamków i rycerstwa.

Po tej sporej dawce atrakcji wszyscy 
udali się wspólnie z przewodnikiem do 
Parku Doświadczeń Fizycznych, gdzie 
znajdują się 42 urządzenia, m.in. Kołyska 
Newtona, Kolorowy Krater czy Wirująca 
Kula, dzięki którym przenieśli się w świat 
eksperymentów i mogli poznać podsta-
wowe prawa fizyki. 

Bogatsi o wiedzę z zakresu fizyki udali 
się do Parku Miniatur, gdzie mogli zoba-
czyć Szlak Orlich Gniazd w skali 1:25 roz-
ciągający się od Krakowa, aż po Często-
chowę. Obok makiet zamków i warowni 
mogli podziwiać repliki machin oblężni-
czych z okresu średniowiecza. Na końcu 
zakupili pamiątki i  uśmiechnięci, pełni 
wrażeń, choć nieco zmęczeni wrócili do 
przedszkola. Wycieczka dostarczyła ma-
luchom wielu niezapomnianych wrażeń 
i na pewno będzie jeszcze długo przez 
wszystkich wspominana! SP SARNÓW

to bardzo ciekawe doświadczenie, 
które może wpłynąć na decyzje o dal-
szym kształceniu przez młodych ludzi.  
SP STRZYŻOWICE

GŁOS GMINY PSARY
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G Ł O S  S Z K O L N Y

Szóstoklasiści zaprezento-
wali podstawowe zasady udzie-
lania pierwszej pomocy, czyli 
tzw. łańcuch przeżycia. Pierw-
szaki aktywnie uczestniczyły 
w  pokazie próbując przy po-
mocy starszych kolegów ułożyć 
poszkodowanego w  pozycji 
bezpiecznej i wykonać resuscy-
tację krążeniowo-oddechową 
na fantomie. Taka formuła za-
jęć okazała się wielce trafiona.  
SP STRZYŻOWICE

Europejski Ty-
dzień Kodowania 
to inicjatywa zapo-
czątkowana w  2013 
r. przez młodych do-
radców ds. agendy 
cyfrowej współpra-

cujących z  Komisją Europejską. Akcja 
realizowana jest przez wolontariuszy 
w  całej Europie i  ma na celu szeroko 
rozumianą promocję programowa-
nia. W  tym roku z  inicjatywy Katarzy-
ny Nawrot, we współpracy z  innymi 
nauczycielami informatyki i  edukacji 
wczesnoszkolnej, do Europejskiego Ty-
godnia Kodowania Europe Code Week 
2018 włączyły się wszystkie szkoły pod-
stawowe z terenu gminy Psary.

Akcja trwał przez całe dwa tygodnie, 
a działaniami objęto 744 uczniów z klas 
I-VIII, grupy przedszkolnej oraz oddzia-
łów gimnazjalnych. W  terminie 6–21 
października 2018 r., odbyło się 75 go-
dzin zajęć wprowadzających w  tajniki 

29 W R Z E Ś N IA W SZ KO LE W S T R Z Y ŻOW I C AC H W NAW IĄ Z AN I U D O Ś W IATOW EG O D N IA PI E RWSZ E J 
P O M O C Y O D BY ŁY S I Ę Z A J ĘCIA Z Z AK R E SU U DZ I E L AN IA PI E RWSZ E J P O M O C Y. W R O LĘ 
I N S T R U K TO R ÓW WCI E LI LI  S I Ę U C Z N I OW I E K L A S Y V I B, K TÓ R Z Y P O DZ I E LI LI  S I Ę S WOJĄ W I E DZ Ą 
I  Z D O BY T YM I U M I E J Ę T N OŚ CIA M I Z M ŁO DSZ YM I KO LEG A M I Z K L A S Y I B. 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ 

programowania i  kodowania. Ucznio-
wie kodowali zarówno na dywanie 
jak i  za pomocą komputera. Używali 
prostej maty, kwadratów i  kolorowych 
kubeczków. Grali w  różne wersje gry 
„Bystre oczko” oraz „Kropka z  kropką”. 
Szyfrowali i odszyfrowywali informacje. 
Odczytywali dyktando graficzne. Kolo-
rowali karty pracy zgodnie z  odczyta-
nym kodem. Kodowali zapis pokony-
wanej drogi wykorzystując materiały 
„Programiści CODEWEEK”. Tworzyli wła-

EUROPE CODE WEEK 2018

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach

GŁOS SZKOLNY JEST DODATKIEM 

DO GŁOSU GMINY PSARY 

REDAGOWANYM PRZEZ UCZNIÓW:

FORMATOWANIE I SKŁAD:

SZKOLNY Buchacz Klaudia
Grabara Oskar

Pawlik Aleksandra
Pluta Marcin

Prostacki Michał
Sadowski Jan

pod opieką K. Nawrot

sne skrypty i  programy w  środowisku 
programistycznym Scratch lub Logo-
mocji, czy też z  wykorzystaniem języ-
ka programowania Python. Rozwijali 
umiejętność algorytmicznego myślenia 
wykonując zadania na platformie code.
org oraz z wykorzystaniem generatora 
kodów na stronie nowoczesnenaucza-
nie.edu.pl. Konstruowali i programowa-
li roboty z klocków Lego We Do. Uczyli 
się programować grając w grę lightbot 
na tablicy interaktywnej.

GŁOS GMINY PSARY
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Koncert rozpoczął się krótkim przemówieniem wój-
ta Tomasza Sadłonia, który przekazał społeczności Pre-
czowa wyremontowaną salę bankietową Ośrodka Kul-
tury w Preczowie. Następnie sołtys Wojciech Kamecki 
w imieniu mieszkańców oraz organizacji społecznych, 
działających na terenie sołectwa przekazał wójto-
wi podziękowania za jego wkład w rozwój sołectwa.  
   Zespoł proWOKALni składa się z zawodowych i uczących się 
wokalistów. Założony został w ramach działalności Pracow-
ni Wokalnej Irminy Barczewskiej-Garus w 2017 r. z siedzibą  
w Piekarach Śląskich-Dąbrówce Wlk. Artyści na scenie za-
prezentowali największe przeboje muzyki rozrywkowej ta-
kich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Skaldowie, Abba czy Anna 
Jantar. Preczowska publiczność przyjęła koncert bardzo 
ciepło, a artyści po zakończonym repertuarze bisowali. GOK 

7 PAŹDZIERNIKA W OŚRODKU KULTURY W PRECZOWIE ODBYŁ SIĘ KONCERT ZESPOŁU 
PROWOKALNI. PODCZAS IMPREZY SYMBOLICZNIE OTWARTO SALĘ BANKIETOWĄ, KTÓRA 
PRZESZŁA W OSTATNIM CZASIE GENERALNY REMONT.  

PROWOKALNY PRECZÓW K U L T U R A

Gminna Biblioteka Publiczna w maju 
tego roku ogłosiła konkurs, którego ce-
lem było uczczenie setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz 
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 
twórczości poetyckiej. Zainteresowanie 
konkursem przerosło najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów – zgłoszono bli-
sko 100 prac. Wiersze poruszały głównie 
tematykę patriotyczną. Choć organiza-
torzy zostawili autorom dużą dowol-
ność, treść utworu miała nawiązywać do 
szeroko rozumianej polskości i  wszyst-
kiego co kojarzy się z naszym krajem.

Na początku uroczystość uświetniły 
występy uczniów ze szkoły w Strzyżowi-
cach - Julii Kopki, Igora Kotuły, Karoliny 

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS POET YCKI „MÓJ WIERSZ 
DLA POLSKI”. 26 PAŹDZIERNIK A W SALI BANKIETOWEJ 
W PSARACH ODBYŁA SIĘ UROCZYSTA GALA 
PODSUMOWUJĄCA. 

KONKURS „MÓJ WIERSZ DLA POLSKI” ROZSTRZYGNIĘTY

Furgalskiej z Nadii Sowińskiej. Następnie 
wójt Tomasz Sadłoń wręczył laureatom 
nagrody. 

Trzeba przyznać, że jury nie miało ła-
twego wybory, gdyż nagrodzone i  wy-
różnione wiersze prezentowały bardzo 
wysoki poziom artystyczny. 

I  miejsce zdobyła Maja Olszówka ze 
szkoły w  Strzyżowicach za wiersz pt. 
„Moja Polska”, II miejsca ex aequo Mikołaj 
Sobczak ze szkoły w Psarach za utwór pt. 
„Polsko ojczyzno kochana” oraz Maciej 
Lorenc ze szkoły w  Dąbiu za wiersz pt. 
„Mój wiersz dla Polski”. III miejsca zdobyli 
Karolina Korczyńska ze szkoły w  Dąbiu 

za wiersz pt. „Moja spokojna Polska” oraz 
Dawid Szarek ze szkoły w Strzyżowicach 
za utwór pt. „Moja Polska”. Wyróżnie-
nia przyznano: Bartoszowi Ciemiędze 
ze szkoły w  Strzyżowicach za wiersz  
pt. „Moja kochana ojczyzna”, Jankowi 
Białasowi ze szkoły w  Gródkowie za 
wiersz pt. „Parę krain już zwiedziłem”, 
Szymonowi Sobczykowi ze szkoły w Dą-
biu za wiersz pt. „Polska” oraz Karolinie 
Sonik ze szkoły w  Gródkowie za utwór 
pt. „Wiersz dla Polski”.

Organizatorzy składają podziękowania 
nauczycielom języka polskiego ze szkół 
w Strzyżowicach, Gródkowie i Dąbiu za 
przygotowanie uczniów do konkursu 
i  opiekę artystyczną. Szczególne po-
dziękowania kierowane są do dyrektora 
Szkoły Podstawowej w  Strzyżowicach 
Doroty Pronobis-Kościńskiej za zapew-
nienie oprawy artystycznej podczas gali 
podsumowującej konkurs. GBP

Koncert zespołu proWOKALNI w Preczowie

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody

GŁOS GMINY PSARY
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Po przywitaniu wszystkich gości przez sekretarz gminy 
Mirellę Barańską-Sorn na scenie pojawili się uczniowie z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w  Sarnowie, którzy apre-
zentowali, specjalnie przygotowany na tę okazję program 
artystyczny. Następnie głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń, 
który w  krótkim przemówieniu podsumował pracę gmin-
nej oświaty oraz wręczył list gratulacyjny Małgorzacie Bo-
rowieckiej - nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Sarno-
wie za otrzymanie Nagrody Kuratora Oświaty oraz nagrody 
dyrektorom placówek oświatowych: Dorocie Pronobis-Ko-
ścińskiej – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Strzyżowicach, Małgorzacie Barańskiej – dyrektorowi 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Sarnowie, Joannie 
Marcinkowskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w  Dą-
biu, Beacie Polanieckiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Gródkowie oraz Ewie Wawrzak – dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej w Psarach. Podziękowania za owocną pracę i trud 
włożony w  kierowanie placówkami oświatowymi otrzy-
mali wicedyrektorzy: Magdalena Zrałek-Wolny – wicedy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Strzyżowicach, 
Agnieszka Regulska – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Sarnowie, Dorota Konieczny – wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Jolanta Ciastoń – wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz Maria Olszewska 
– wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach.

Tegorocznymi nagrodami Wójta Gminy Psary uhonoro-
wani zostali nauczyciele: Sylwia Sobczyk i  Aleksandra Ja-
nicka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach, 
Jolanta Zygmunt, Jak Kraśkiewicz i Marcin Szymonek z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w  Sarnowie, Justyna Dyba 
i  Krystyna Kiciak ze Szkoły Podstawowej w  Dąbiu, Jolanta 
Ciastoń i Justyna Opara-Samborska ze Szkoły Podstawowej 
w  Gródkowie oraz Maria Olszewska i  Krzysztof Kopka ze 
Szkoły Podstawowej w Psarach. Następnie dyrektorzy pla-
cówek wręczyli nagrody swoim pracownikom.

Przyszedł również czas na złożenie gratulacji nauczycie-
lom, którzy uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego: 

UROCZ YSTOŚĆ Z OK A Z JI DNIA 
EDUK AC JI NARODOWE J, K TÓRE JEST 
ŚWIĘTEM WSZ YSTKICH 
PR ACOWNIKÓW OŚWIAT Y, ODBYŁ A 
SIĘ W T YM ROKU 15 PA ŹDZIERNIK A 
W SALI BANKIETOWE J W PRECZOWIE .

Katarzynie Dźwigał, Martynie Filipczyk, Agnieszce Regul-
skiej i  Magdalenie Zrałek-Wolny oraz nauczycielom, któ-
rzy uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego: Aleksandrze 
Janickiej, Magdalenie Trzcionce, Przemysławowi Wachowi 
i Michałowi Musialskiemu.

Na uroczystości pojawili się dyrektorzy szkół wraz z pra-
cownikami i  osobami emerytowanymi oraz: wójt Tomasz 
Sadłoń, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica 
wraz z  radnymi: Anną Gwiazdą, Krystyną Kluszczyk, Jaro-
sławem Nowakiem, Adamem Adamczykiem i  Wiesławem 
Zarychtą, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty 
w  Sosnowcu Kazimierz Horbatowski, Prezes Międzygmin-
nego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Jan Kraś-
kiewicz, zastępca wójta Marta Szymiec, sekretarz Mirella 
Barańsa-Sorn, skarbnik Joanna Przybyłek, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej Helena Warczok i sołtys Preczowa 
Wojciech Kamecki. Red.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

K U L T U R A

Koncert kabaretowy Jacka Ziobry

GŁOS GMINY PSARY
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Uroczystość rozpoczął występ nie-
zwykle utalentowanych mieszkańców 
gminy - Bartosza Białasa i  Wojciecha 
Żurkowskiego, którzy od lat szlifu-
ją swój muzyczny talent pod okiem 
instruktora Grzegorza Bochenka 
w Ośrodku Kultury w Sarnowie. Chłop-
cy przedstawili na scenie dwa utwory 
instrumentalne - Bartosz na keyboar-
dzie, a Wojciech na akordeonie. Po tej 
części odbyło się wręczenie „Rydwa-
nów kultury” które są nagrodami za 
szczególny wkład oraz działalność na 
rzecz rozwoju kultury w gminie Psary. 
Laureatami tegorocznych wyróżnień 
byli: dyrektor ZSP nr 2 w  Sarnowie 
Małgorzata Barańska, dyrektor Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Psarach 

Łukasz Siwczyk, naczelnik OSP w Psa-
rach Tomasz Kot oraz wieloletni in-
struktor muzyczny w Ośrodku Kultury 
w Sarnowie Grzegorz Bochenek. Wrę-
czono także podziękowania dla firm, 
które w tym roku wsparły psarską kul-
turę finansowo. Wśród zaproszonych 
sponsorów uroczyste podziękowania 
na scenie odebrali: członek Banku 
Spółdzielczego w  Będzinie Magdale-
na Paks, prezes zarządu firmy Azi-Bud 
Zbigniew Wójcik i  właściciel firmy 
Transbud Wulkan Zdzisław Wszoła.
Po części oficjalnej na scenie pojawił 
się znakomity satyryk i  kabareciarz 
Jacek Ziobro. Artysta w swoim godzin-
nym programie zaskoczył publiczną 
niezwykłą ekspresją aktorską oraz in-

14 PAŹDZIERNIK A W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GRÓDKOWIE ODBYŁ A SIĘ 
COROCZNA INAUGUR AC JA ROKU KULTUR ALNEGO, NA K TÓRE J ZOSTAŁY PR Z YZNANE 
„RYDWANY KULTURY” OR AZ ODBYŁ SIĘ KONCERT K ABARETOW Y JACK A ZIOBRY.

terpretacjami wielu utworów muzyki 
rozrywkowej. Jego gagi przeplatały 
piosenki, które wykonywał popisując 
się nieprzeciętną skalą głosu.
Na imprezie pojawili się: wójt Tomasz 
Sadłoń wraz z  małżonką, przewodni-
czący Rady Gminy Psary Jacenty Ku-
bica, radna Krystyna Kluszczyk, sekre-
tarz Mirella Barańska-Sorn, dyrektorzy 
gminnych placówek oświatowych 
i  jednostek organizacyjnych, przed-
stawiciele lokalnych organizacji spo-
łecznych: KGW, OSP, klubów emerytów 
i  zespołów śpiewaczych, sołtysi oraz 
mieszkańcy gminy Psary. GOK

ZAINAUGUROWALIŚMY 
NOWY ROK KULTURALNY!

K U L T U R A

Monika Korpak (skład)

NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999   Policja - 997

Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, 

edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów 

w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności lub odmowy ich 

publikacji.

www.psary.pl

urzad@psary.pl

WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70

Milena Sobieraj (redaktor naczelna)

Marcela Kruczek (redakcja)

tel. 32 29 44 920, fax. 32 29 44 01

DRUK: Drukarnia Magic s.c.

NAKŁAD: 4000 egz.

WYDAWCA:

Urząd Gminy Psary, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary

tel. 32 267 22 71
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935

ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 

Koncert kabaretowy Jacka Ziobry

                     Na uroczystości przyznano „Rydwany Kultury”   

GŁOS GMINY PSARY
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B R A Ć  G Ó R N I C Z A  G M I N Y  P S A R Y

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A  G Ó R N I K Ó W  C Z Y N N Y C H  I   E M E R Y T O W A N Y C H  N A :

Obchody rozpocznie uroczysta msza święta w intencji górników  
o godz. 10:00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach.

Po mszy nastąpi przejazd autokarem na tradycyjne spotkanie gwarków  
do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2. 

Koszt udziału: 40 zł. Zapisy pod numerami telefonów: 603 776 133, 506 101 109 oraz 500 011 273.

TRADYCYJNĄ BARBÓRKĘ,
K T Ó R A  O D B Ę D Z I E  S I Ę

4  G R U D N I A  2 0 1 8  R .


