
Oświetlenie hybrydowe zasilane 
energią słoneczną i wiatrową

W Psarach na ul. Irysów zakończo-
no już montaż 22 lamp hybrydowych, 
które wykorzystują jedynie odnawialne 
źródła energii. Kolejne 66 lamp zosta-
nie zamontowane do końca kwietnia
2018 r. w Górze Siewierskiej na Osiedlu 
Czerwony Kamień. 

- Montaż oświetlenia hybrydowego 
był bardzo dobrym pomysłem – mówi 
Anna Gwiazda, radna Rady Gminy Psa-

ry, mieszkająca przy ulicy Irysów. - Mimo 
że lampy są małe, dają bardzo dużo ja-
snego światła. Ich montaż był szybki i 
sprawny, dzięki czemu nie był uciążliwy 
dla mieszkańców. A najważniejsze jest 
to, że wykorzystują energię słoneczną i 
wiatrową, a przez to są ekologiczne. 

Latarnie składają się z okrągłych 
słupów wykonanych ze stali cynkowa-
nej ogniowo o wysokości od 9 do 10 
m, wysięgnika stalowego o długości 
1,5 m oraz oprawy oświetleniowej ze 

światłem LED, wykonanej z aluminium 
i odpornego na uderzenia szkła har-
towanego. Każda z lamp wyposażona 
jest w dwa panele słoneczne oraz dwa 
akumulatory, których żywotność wyno-
si aż 12 lat. Na słupach zamontowano 
3-łopatową turbinę wiatrową ze sterem 
tylnym. Lampy umieszczono na zabez-
pieczonych przeciwwilgociowo funda-
mentach prefabrykowanych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Wi-
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ZA PONAD 1 MLN ZŁ
W listopadzie w gminie Psary ruszyły dwie inwestycje polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Pierwszą z nich jest montaż oświetlenia hybrydowego w Psarach na ul. Irysów i w Górze Siewierskiej na Osiedlu 
Czerwony Kamień, a drugą montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

c.d. na str. 2

Baterie fotowoltaiczne zainstalowane na dachu Urzędu Gminy w Psarach



2 INWESTYCJE

Milena Sobieraj (redaktor naczelna, skład)

Magdalena Kidawa-Kubień (redakcja, korekta)

Marcela Nawrot (redakcja)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935Redakcja 
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.

WYDAWCA:
Urząd Gminy Psary, 

ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 

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

www.psary.pl
urzad@psary.pl

DRUK: GRAFPRESS Łukasz Kajda
NAKŁAD: 3500 egz.

WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Pogotowie wodociągowe ZGK
tel. 603 982 313

Komisariat Policji w Wojkowicach

tel. 32 269 17 10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Psarach

tel. 32 267 22 71

NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 997   Policja - 997

Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991

chary Technic Sp. z o.o. z siedzibą w Biel-
sku-Białej, łączny koszt przedsięwzięcia 
wyniesie 738 207,99 zł z czego 85% po-
kryje pozyskane przez psarski samorząd 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z 
umową prace potrwają do końca kwiet-
nia 2018 r.

Ogniwa fotowoltaiczne na
budynkach użyteczności publicznej

pozwolą zmniejszyć rachunki za prąd
Zakończono również prace związa-

ne z montażem odnawialnych źródeł 
energii tj. ogniw fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej, 
znajdujących się na terenie gminy Psary. 
Inwestycja wyniosła 377 210 zł z czego 
320 628 zł jest dofinansowane z fundu-
szy unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach umowy wyłoniona w 
drodze przetargu firma Eltrix Wielgus 
Robert zakupiła oraz zamontowała 
kompletne instalacje fotowoltaiczne 
obejmujące takie elementy jak: panele 
fotowoltaiczne polikrystaliczne, inwer-
tery, rozdzielnice elektryczne oraz oka-
blowanie. Instalacje zamontowano na 
budynku urzędu gminy, przedszkola w 
Sarnowie oraz na trzech szkołach pod-
stawowych w: Sarnowie, Dąbiu i w Psa-
rach. Moc instalacji dostosowana została 
do potrzeb poszczególnych instytucji 
oraz do wielkości dachów budynków,
w których się one znajdują. 

W przyszłym roku ogniwa fotowol-
taiczne zostaną także zamontowane na 
kolejnych czterech budynkach użytecz-
ności publicznej, a będą to: szkoły pod-
stawowe w Gródkowie i Strzyżowicach, 
przedszkole w Strzyżowicach oraz budy-
nek Gminnego Ośrodka Kultury w Gród-
kowie. Samorząd gminy Psary pozyskał 
także na ten cel dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 
w kwocie 314 330 zł, a całkowita wartość 
tego projektu wynosi według kosztorysu 
inwestorskiego 405 308,83 zł. Projekt zo-
stanie zrealizowany w 2018 r. 

Jest to jedna z szeregu inwestycji, 
które realizowane są na terenie gmi-
ny Psary w celu poprawy jakości po-
wietrza poprzez redukcję szkodliwych 
substancji emitowanych z konwencjo-
nalnych źródeł energii. W 2018 r. wielu 
mieszkańców gminy skorzysta bowiem 
z programu „Przeciwdziałania niskiej 
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i 

budowę  instalacji odnawialnych źródeł 
energii  w budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych na terenie gminy Psary”. 
Dzięki realizacji tego programu miesz-
kańcy będą mogli wymienić kotły wę-
glowe na gazowe lub na biomasę oraz 
dodatkowo uzyskać dofinansowanie na 
montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Maksymalna wartość dotacji 
na mieszkańca w tym projekcie wynosi 
42 500 zł, a łącznie w latach 2017-2019 
gmina wyda na ten cel ponad 2,2 mln 
zł, z czego 85% stanowić będzie unijna 
dotacja. Red.

c.d. ze str. 1

Oświetlenie hybrydowe na ul. Irysów w Psarach w nocy daje dużo światła

Lampa hybrydowa na ul. Irysów w Psarach
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BUDOWA PLACU PRZY OSP W PSARACH ZAKOŃCZONA

Przestrzeń przy OSP została zagospo-
darowana tak, by mogli z niej korzystać 
wszyscy mieszkańcy gminy – dorośli, 
młodzież oraz dzieci. Powstał tu skate-
park o wymiarach 32x16m z sześcioma 
urządzeniami, ogrodzony plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią z elastycz-
nych płyt poliuretanowo-gumowych, 
siłownia zewnętrzna dla dorosłych oraz 
nowa brukowana nawierzchnia pod 

scenę na imprezy okolicznościowe. 
Ponadto zamontowano bramę roz-

suwaną elektrycznie dla OSP i skory-
gowano wjazd dla wozów strażackich. 
Zbudowano chodniki, drogę wjazdową, 
parking dla 14 samochodów oraz obiek-
ty małej architektury, takie jak ławki, 
kosze na śmieci czy stojak na rowery. 
Odnowiono również istniejące elemen-
ty ekspozycji zabytków pożarnictwa. 

Teren zyskał nowe oświetlenie, monito-
ring oraz ogrodzenie z furtką wejściową 
i dwoma bramami wjazdowymi. Powstał 
także chodnik przy zatoce autobusowej 
na ul. Szkolnej.

Inwestycję wykonała firma Bako 
Sport G. Baran, R. Koziołek Sp. j. z Dąbro-
wy Górniczej, a jej koszt wyniósł 1 088 
550 zł. Red.

Skatepark przy OSP w Psarach

Zakończono prace budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Psarach, gdzie powstał między innymi plac zabaw, siłownia zewnętrzna dla dorosłych oraz pierwszy w 
gminie skatepark. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 1,1 mln zł.

Skatepark, plac zabaw i siłownia ze-
wnętrzna przy OSP w Psarach

W GRUDNIU GMINA PSARY ZDOBYŁA PONAD 2 MLN ZŁ DOTACJI
Koniec 2017 r. był niezwykle udany dla psarskiego samorządu pod kątem zdobytych dotacji. Dzięki przeszło 1,5 

mln zł unijnej dotacji zostanie wybudowane ponad 4,5 km nowego wodociągu, a na modernizację stadionów w 
Strzyżowicach i Sarnowie pozyskano prawie 600 tys. zł krajowego dofinansowania.

30 listopada podpisano umowę do-
tyczącą przyznania dofinansowania na 
budowę sieci wodociągowej o łącznej 
długości 4,56 km. W Strzyżowicach na 
ul. 1 Maja zostanie wymienione 3,67 km 
wodociągu, w Sarnowie na ul. Głównej 
280 mb, a w Preczowie na ul. Skowron-
ków zostanie wybudowane 608 mb 
nowej sieci wodociągowej. Część robót 
zostanie wykonana technologią prze-
wiertu sterowanego. Jest to metoda, 
która w znacznym stopniu pozwoli unik-
nąć rozkopania dróg i poboczy. Dzięki 
otrzymanej dotacji drobną moderni-
zację przejdzie również oczyszczalnia 
ścieków w Malinowicach. Łączny koszt 
przedsięwzięcia wynosi 2 915 759,54 zł, 
z czego dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 stanowi 1 508 371 zł. 
Psarski samorząd ma 2 lata na wykona-
nie inwestycji, która podzielona zosta-
nie na dwa etapy. Pierwszy ma potrwać 
do września 2018 r., a drugi do września 
2019 r. 

- Cieszę się, że koniec roku jest dla nas 

udany. - mówi Urszula Pawlik, Naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju. - Krok 
po kroku realizujemy 3-letni plan inwe-
stycyjny. W latach 2017-2019 planujemy 
wykonać około 70 zadań budowlanych 
o łącznej wartości blisko 60 mln zł, z cze-
go ponad 16 mln zł mają stanowić krajo-
we i unijne dotacje. 

1 grudnia podpisano również umo-
wę, opiewającą na 574 300 zł, na dota-
cję pochodzącą z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu 
Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury 
Sportowej. Dofinansowanie obejmie za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej 
przy kompleksie sportowym w Strzyżo-
wicach oraz budowę budynku socjalne-
go wraz z kompleksową modernizacją 
stadionu sportowego w Sarnowie. 

Jedną z inwestycji ze wspomnianym 
dofinansowaniem jest zakończona w 
tym roku budowa stadionu sportowego 
LKS Jedność Strzyżowice o wartości 1 
mln 188 tys. zł. Prace budowlane w tym 
miejscu objęły remont budynku głów-
nego oraz zagospodarowanie przestrze-

ni wokół budynku klubu. Na obiekcie 
powstała kanalizacja deszczowa z dwo-
ma zbiornikami bezodpływowymi na 
wodę, nowe ogrodzenie z 2 bramami 
i 3 furtkami, drogi dojazdowe, chodni-
ki oraz 14 miejsc postojowych. Stadion 
zyskał nowe trybuny z 96 miejscami sie-
dzącymi, oświetlenie umożliwiające tre-
ningi po zmierzchu, system sygnalizacji 
włamania oraz monitoring.  

Kolejnym przedsięwzięciem objętym 
dotacją jest kompleksowa moderni-
zacja stadionu w Sarnowie. W ramach 
tej inwestycji, o wartości 1 mln 675 
tys. zł, powstaną zadaszone trybuny 
z 200 miejscami siedzącymi, szambo i 
nowy, funkcjonalny budynek socjalny, 
wewnątrz którego mieścić się będzie 
szatnia z zapleczem sanitarnym, ogól-
nodostępne toalety i pomieszczenia 
przeznaczone dla działalności klubu 
piłkarskiego. Remont dotyczy także 
otoczenia obiektu i samej murawy. Sta-
dion zyska oświetlenie do treningów 
po zmroku i kompleksowy monitoring. 
Red.
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Po wymianie stolarki okiennej w całym 
budynku przystąpiono do docieplenia 
ścian i fundamentów oraz wymiany po-
krycia dachu nad częścią przynależną do 
OSP. Zamontowano również podwiesza-
ne sufity, a w pomieszczeniach sanitar-
nych wykonano okładziny ścian i podłóg.

W garażach Ochotniczej Straży Po-
żarnej wykonano kanał techniczny, po-
sadzkę betonową, zamontowano nowe 
bramy garażowe i przystąpiono do ukła-
dania płytek na ścianach.

W części przeznaczonej na salę au-
dytoryjną wzmocniono konstrukcję sta-
lową zadaszenia budynku i wykonano 
konstrukcję sceny. Przystąpiono także do 
budowy konstrukcji żelbetonowej w sali 
konferencyjno-cateringowej.  Na terenie 
przyległym do obiektu zakończono bu-
dowę kanalizacji deszczowej odprowa-
dzającej wody opadowe z budynku.

W modernizowanym budynku po-
wstanie Centrum Usług Społecznych w 
postaci gminnego centrum kulturalno-
-szkoleniowego. W obiekcie mieścić się 
będą dwie główne sale: audytoryjna dla 
ponad 200 widzów i konferencyjno-cate-

ringowa. Obiekt przejdzie termomoder-
nizację, a do jego ogrzewania zostaną za-
stosowane odnawialne źródła energii w 
postaci instalacji fotowoltaicznej i pompy 
ciepła. Przed obiektem powstaną drogi 

Prace nad budową sali koncertowej

Zmiany widoczne są już wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Aktualnie budynek jest docieplany, a w pomieszcze-
niach znajdujących się na parterze i piętrze kończone są prace przy wymianie instalacji elektrycznych, wodno-
-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. 

Dobiegły końca prace remontowe 
na ul. Podwale w Strzyżowicach. In-
westycja objęła remont nawierzchni 
drogi wraz z budową sieci sanitarnej 
kanalizacji ciśnieniowej oraz budo-
wę odwodnienia rejonu skrzyżowa-
nia ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale.

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ UL. PODWALE W STRZYŻOWICACH

- Budowa ul. Podwale była trudnym 
zadaniem ze względu na krótki termin 
realizacji i szeroki zakres robót do wyko-
nania. - mówi Łukasz Siwczyk, inspektor 
nadzoru inwestorsiego nad tą inwestycją 
- W ciągu jezdni prowadzane były jedno-
cześnie prace związane z budową kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, co wiązało się 
z utrudnieniami w ruchu. Udało się jednak 
zabudować przewody kanalizacji ścieko-
wej, które wykorzystamy w przyszłości, 
budując zbiorowy system odprowadzania 
ścieków. Nie będziemy wówczas niszczyć 
nowej drogi, jedynie wykonamy przyłącza 
na działkach mieszkańców. 

Remont przeprowadzono na fragmen-
cie ul. Podwale, o długości ok. 509 m, od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 913 (ul. 
Szosowa) do skrzyżowania z ul. Rogoźnic-
ką. Na ul. Podwale wymieniono konstruk-
cje jezdni, a starą nawierzchnię z cegły 
klinkierowej zastąpiono nową z kostki be-
tonowej wiboprasowanej. Ponadto prze-
budowano istniejące oraz wybudowano 

nowe zjazdy na posesje prywatne.
W celu odwodnienia pasa drogowego 

wykonano nową kanalizację deszczową z 
rur PVC wraz z zabudową studni rewizyj-
nych. Odbiornikiem wód z kanalizacji jest 
rów przy ul. Podwale oraz istniejąca kryta 
kanalizacja deszczowa w drodze powiato-
wej ul. 1 Maja. Po wykonaniu kanalizacji 
konstrukcja jezdni od skrzyżowania ul. Ro-
goźnickiej z ul. Podwale do skrzyżowania 
ul. Rogoźnickiej z ul. 1 Maja została odtwo-
rzona i ułożono na niej nową nakładkę as-
faltobetonową.

Wykonawcą inwestycji była, wyłoniona 
w drodze przetargu, firma JUSTMAR Tur-
czyński Marcin z Chełma Śląskiego. Koszt 

robót wyniósł 1 817 940 zł. Psarski samo-
rząd pozyskał dotację na realizację tego 
zadania w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019” w wysokości 394 
450 zł oraz dofinansowanie w wysokości 
300 000 zł od Powiatu Będzińskiego.

Budowa ul. Podwale to druga, duża in-
westycja drogowa, którą w tym roku prze-
prowadzono w gminie Psary. Pierwszą 
była zakończona w październiku budowa 
ul. Wspólnej w Psarach i Gródkowie, której 
koszt wyniósł 1 092 601 zł, a łącznie w 2017 
r. psarski samorząd na inwestycje drogowe 
wydał ponad 3,5 mln zł. Red.

Ulica Podwale w Strzyżowicach z nową nawierzchnią z kostki betonowej

TRWAJĄ ZAAWANSOWANE PRACE PRZY BUDOWIE
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH

c.d. na str. 5
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REMONT UL. PODGÓRNEJ W SARNOWIE

dojazdowe, chodniki i 20 nowych miejsc 
parkingowych.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
Efekt Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich. 

Koszt przedsięwzięcia wynosi 6 011 
399,95 zł, z czego psarski samorząd po-
zyskał unijne dofinansowanie wynoszą-
ce 738  147,48 zł. Złożył również wniosek 
o dofinansowanie termomodernizacji 
budynku OSP w Strzyżowicach w ra-

mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego, w 
którym ubiega się o dodatkowe 699 
468,621 zł dotacji. Zgodnie z umową 
prace potrwają do końca października 
2018 r. Red.

W ramach przedsięwzięcia powstała 
już kryta kanalizacja deszczowa o długości 
około 290 mb, dla której ujściem jest istnie-
jący ciek wodny. W miejscu budowy teren 
zostanie przywrócony do stanu poprzed-
niego. Na odcinku jezdni zostanie odtwo-
rzona nawierzchnia asfaltowa, zostaną 
zabudowane krawężniki, ściek przykra-
wężnikowy o szerokości 20 cm z kostki be-
tonowej oraz  żeliwny wypust deszczowy. 

Wykonawcą inwestycji, wybranym w 
drodze przetargu jest firma P.U.H. DOMAX 
z Boronowa. Zgodnie z umową prace za-
kończą się w grudniu, a ich koszt wyniesie 
326 652,46 zł. Red.

Trwa budowa odwodnienia ul. Podgórnej w Sarnowie. Koszt tej inwestycji wynosi blisko 330 tysięcy zł.

Prace na ul. Podgórnej w Sarnowie

c.d. ze str. 4

PODPISANO UMOWĘ NA REMONT UL. ZIELONEJ W PRECZOWIE

W ramach inwestycji planowana jest 
modernizacja odcinka drogi o długo-
ści około 163 m. Przedsięwzięcie prze-
widuje rozbiórkę warstwy asfaltowej, 
wyrównanie i uzupełnienie istniejącej 
podbudowy kruszywem, wykonanie 
wpustów ulicznych oraz ułożenie no-
wej nawierzchni z kostki betonowej. 

Zastosowana technologia spowoduje 
podniesienie istniejącej niwelety jezdni 
o około 7 cm. Dodatkowo na remon-
towanym odcinku wykonana zostanie 
kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w 
granicach pasa drogowego.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
IDUA Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, a jej 

koszt wyniesie 194 647,50 zł. Zgodnie 
z umową prace potrwają do 31 maja 
2018 r.

Pierwszy etap prac na ul. Zielonej w 
Preczowie wykonano w 2014 r. Powstało 
wówczas 190 m drogi z kostki brukowej 
o szerokości 3,3 m. Red.

30 listopada podpisano umowę na remont części nawierzchni drogi gminnej ul. Zielonej w Preczowie wraz z bu-
dową sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej. To drugi etap prac prowadzonych na tej ulicy. 

POWSTAJE ŚCIEŻKA ZDROWIA W PARKU ŻURAWINIEC W PSARACH
Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu parku Żurawiniec w Psarach, gdzie powstanie między inny-

mi ścieżka zdrowia. 
Inwestycja przewiduje utwardze-

nie alejek kruszywem oraz umieszcze-
nie wzdłuż nich 10 urządzeń rekreacji 
ruchowej. Przy ścieżkach pojawią się 
również ławki i kosze na śmieci. Warto 
zaznaczyć, że kruszywo z którego wyko-
nane będą alejki jest materiałem natu-
ralnym, dopuszczonym do stosowania 
w terenach leśnych i wykorzystywanym 
przez nadleśnictwa na terenie kraju do 
utwardzania szlaków leśnych. Dzięki 
temu realizowane zadanie nie wpłynie 
negatywnie na środowisko. Ponadto 
ścieżki usytuowano w taki sposób, by 
ograniczyć do minimum naruszenie ist-
niejącego drzewostanu, a montaż koszy 
na śmieci pomoże rozwiązać problem 
zaśmiecania terenu leśnego.

Głównym celem inwestycji jest pro-

mowanie zdrowego stylu życia miesz-
kańców Gminy Psary, poprzez pod-
niesienie standardu infrastruktury i 
zwiększenie komfortu dla osób aktyw-
nie spędzających czas na terenie parku 

Żurawiniec. Zagospodarowanie terenu 
parku ma zachęcić mieszkańców do 
aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu, wspomagając ich kondycję 
fizyczną. Red.

Budowa ścieżki zdrowia w parku Żurawiniec w Psarach
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W GMINIE PSARY ROZBŁYSŁY ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE
Na początku grudnia na głównych drogach gminy Psary już po raz drugi zabłysły iluminacje, dzięki którym moż-

na poczuć wyjątkowy, świąteczny klimat.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKOWIE Z NOWOCZESNĄ ZIELONĄ PRACOWNIĄ

Wsparcie finansowe, jak również 
nagroda w konkursie „Zielona Pra-
cownia_projekt”, w łącznej wysokości 
36 499,34 zł, pozwoliły tej placówce 
na stworzenie nowoczesnej pracowni 
przyrodniczo – ekologicznej o nazwie 
„Ekobaza detektywów przyrody”. W 
klasie będą odbywały się zajęcia przy-
rody, biologii i geografii, jak również 
zajęcia pozalekcyjne w ramach progra-
mu „Las gródkowski obok nas” napisa-
nego przez nauczycielkę Justynę Opa-
rę – Samborską.

Nowa sala przyrodnicza po prze-
prowadzonym remoncie utrzymana 
jest w tonacji kolorów ziemi. Jedną ze 
ścian zdobi mural odwzorowujący ro-
ślinność gródkowskiego lasu, w klasie 
zamontowane zostało nagłośnienie, z 
którego można usłyszeć odgłosy lasu. 
Całość uzupełniają drzewa statyczne i 
dynamiczne, z miejscem na hodowlę 
roślin i zwierząt. W bieżącej pracy na 
lekcji w tym świetnie zaaranżowanym 
miejscu będą służyły zakupione w kon-
kursie pomoce dydaktyczne takie jak: 
mikroskopy z preparatami trwałymi, 
modele komórek roślinnych i zwierzę-
cych, plansze tematyczne, mapy, glo-

busy, wizualizacje cyklów rozwojowych 
wybranych roślin, modele – szkielety 
wybranych zwierząt, gry edukacyjne, 
zestawy preparatów mikroskopowych, 
zestawy skał, gleb, minerałów, skamie-
niałości, jak również książki i materiały 
multimedialne.

Na uroczystość otwarcia przybyli: 
kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i 
Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW – Ewa 
Cofała, wójt gminy Psary Tomasz Sa-
dłoń, zastępca wójta Marta Szymiec, 
sekretarz gminy Mirela Barańska - Sorn, 

przewodniczący Rady Gminy Jacenty 
Kubica, radni Krystyna Kluszczyk i Ro-
bert Zieliński, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Siewierz Grzegorz Cekus, sołtys 
Gródkowa Tadeusz Majerczyk,  prze-
wodnicząca Rady Rodziców Ilona Lipiń-
ska, malarka z Gródkowa Ewa Kozera, 
która jest autorką murala, znajdujące-
go się w pracowni.

Zebranych na uroczystym otwarciu 
gości powitała dyrektor szkoły Beata 
Polaniecka. Przedstawiła krótko oko-

9 listopada Szkoła Podstawowa w Gródkowie dołączyła do grona szkół, w których otwarto „Zielone Pracownie” 
wspófinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nowa zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Gródkowie

W czternastu miejscach gminy Psary 
pojawiły się łącznie 74 dekoracje świetl-
ne. W tym roku zawisły one na słupach 
oświetleniowych: w Dąbiu na fragmen-
tach ul. Pocztowej oraz przy ul. Kościel-
nej, w Preczowie na ul. Szkolnej (od ko-
ścioła do boiska wielofunkcyjnego), w 
Strzyżowicach na ul. 1 Maja (od przed-
szkola do kościoła), w Psarach w rejonie 
skrzyżowania z ul. Wiejską ul. Malinowic-
ką) oraz na ul. Zwycięstwa przy kościele. 
Świąteczne ozdoby zawieszono również 
w Sarnowie na ul. Głównej oraz ul. Wiej-
skiej przy kościele. Na terenie szkoły w 
Gródkowie pojawiła się iluminacja 3D, a 
na budynku Gminnego Ośrodku Kultury 
w Psarach zawieszono napis „Wesołych 
Świąt”. W Górze Siewierskiej dekoracje 
zdobią ul. Kościuszki (od ul. Ogrodowej 
w górę) i okolice skrzyżowania przy OSP. 
Iluminacje założono również w Brzęko-
wicach Górnych (od OSP do byłej szko-
ły) oraz w Malinowicach na ul. Wiejskiej 

(od placu zabaw do skrzyżowania z ul. 
Szkolną).

Dekoracje świetlne, które wprowa-
dzają magiczny nastrój świąt w gminie 
Psary, będzie można podziwiać do 16 

stycznia. Wszystkie iluminacje zostały 
wypożyczone przez psarski samorząd, 
dzięki czemu w kolejnych latach będzie 
można je wymieniać na nowe. Red.

Iluminacje świąteczne w Preczowie na ul. Szkolnej

c.d. na str. 7
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liczności powstania pracowni oraz 
scharakteryzowała istotę edukacji 
ekologicznej. Wyjaśniła, że motywem 
przewodnim pracowni jest las, z któ-
rym sąsiaduje szkoła.

Na ręce Ewy Cofały, przedstawicielki 
WFOŚiGW oraz wójta Tomasza Sadło-
nia dyrektor złożyła podziękowania za 
istotny wkład w rozwój świadomości 
ekologicznej młodego pokolenia po-
przez stwarzanie odpowiednich wa-

runków do nauki.
Uczniowie na uroczyste otwarcie 

pracowni przygotowali spektakl słow-
no–muzyczny z przesłaniem ekolo-
gicznym dotyczącym roli drzew w 
życiu człowieka. Następnie zademon-
strowali wyposażenie pracowni, która 
pełni funkcję Ekobazy detektywów 
przyrody. Gromadzone są w niej efekty 
pracy w terenie: nagrania dźwiękowe i 
filmowe, preparaty, okazy flory i fauny, 
prezentacje multimedialne, wyniki po-

miarów.
Uroczystości otwarcia towarzyszyły 

wystawy: prac autorstwa Ewy Koze-
ry, uczniowskich fotografii „Przyroda 
jesienią” oraz prac dzieci z oddziałów 
przedszkolnych.

Nauka w pracowni wyposażonej w 
nowoczesny sprzęt i pomoce dydak-
tyczne na pewno będzie sprzyjała roz-
wojowi młodych talentów oraz przy-
czyni się do wzrostu zainteresowania 
przyrodą i ekologią. SP Gródków.

NOWE TABLICE INTERAKTYWNE Z DOFINANSOWANIEM
W ramach programu „Aktywna tablica” do czterech szkół z gminy Psary zakupiono nowoczesne pomoce dydak-

tyczne. 
Do Szkoły Podstawowej w Gródkowie 

zakupiono monitor interaktywny do-
tykowy 65” oraz tablicę interaktywną z 
projektorem, do Szkoły Podstawowej w 
Sarnowie trzy tablice interaktywne i pro-
jektor, do Szkoły Podstawowej w Psarach 
interaktywny monitor dotykowy i 2 gło-
śniki, a Szkoły Podstawowej w Strzyżowi-
cach tablicę interaktywną, 2 projektory i 
4 głośniki. Całkowity koszt zakupionego 
sprzętu wyniósł 69 120 zł, z czego 55 296 
zł pochodzi z dotacji rządowej w ramach 
rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii in-
formacyjno - komunikacyjnych na lata 
2017-2019 „Aktywna tablica”, a 13 824 zł 
ze środków gminy Psary. 

Program „Aktywna tablica” będzie 
realizowany w latach 2017-2019. Jego 
zadaniem jest zapewnienie szkołom nie-
zbędnej infrastruktury w zakresie techno-
logii informacyjno - komunikacyjnych w 
postaci nowoczesnych pomocy dydak-

tycznych, takich jak tablice interaktywne, 
projektory, głośniki oraz inne urządzenia 
pozwalające na przekaz dźwięku, a także 
interaktywne monitory dotykowe.

Warto zaznaczyć, że to kolejne interak-
tywne tablice zakupione dla szkół z gmi-

ny Psary. Wszystkie placówki są bardzo 
dobrze wyposażone w nowoczesne po-
moce dydaktyczne, a z gminnych środ-
ków finansowych zakupiono do tej pory 
aż 28 interaktywnych tablic. Red.

Nowa tablica interaktywna w Szkole Podstawowej w Sarnowie

c.d. ze str. 6

METROPOLIA: WSPÓLNE BILETY I WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ PODRÓŻOWANIA 
Gmina Psary w 29 maja br. weszła w skład zawiązanej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. We wrześniu od-

były się wybory Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolii oraz Przewodniczącego jej Zarządu.
Przewodniczącym Zgromadzenia zo-

stał prezydent Katowic, Marcin Krupa. 
Następnie dokonano wyboru Przewod-
niczącego Zarządu związku metropolital-
nego, którym został Kazimierz Karolczak. 
Do Zarządu Metropolii weszli także: Da-
nuta Kamińska, Krzysztof Zamasz, Grze-
gorz Kwitek oraz Karolina Wadowska.

Jednym z zadań związku wynikającym 
z ustawy jest  publiczny transport zbio-
rowy i zrównoważona mobilność. Jedną 
z pierwszych zmian, które zostaną wpro-
wadzone w tym zakresie będą wspólne 
bilety jednorazowe oraz darmowe prze-

jazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. Te 
dwie najważniejsze zmiany, będą integro-
wały taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP 
Tarnowskie Góry. Przepisy wejdą w życie 
od 1 stycznia 2018 roku. To pierwszy krok, 
ułatwiający mieszkańcom Górnośląsko – 
Zagłębiowskiej Metropolii podróżowanie 
po jej obszarze.

To komunikacyjna rewolucja. Po pra-
wie 20 latach funkcjonowania różnych 
taryf, od 1 stycznia 2018 r. na terenie Me-
tropolii mieszkańcy będą mogli w końcu 
podróżować swobodnie, posiadając je-
den, wspólny bilet jednorazowy.

Wprowadzenie do obrotu wspólnego 
metropolitalnego biletu jednorazowego 
jest możliwe dzięki porozumieniu, któ-
re zostało zawarte pomiędzy: KZK GOP, 
MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy.

Dotychczas pasażerowie, podróżujący 
komunikacją miejską pomiędzy Tychami 
a aglomeracją śląską, musieli uważać na 
to, do autobusu z jakim logo wsiadają, a 
wybierając linie dwóch różnych organi-
zatorów - posiadać ze sobą dwa bilety, co 
przekładało się również na wzrost kosz-
tów podróży.

c.d. na str. 8
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8 listopada w Urzędzie Marszałkow-
skim odbyło się uroczyste podsumowa-
nie plebiscytu na Sołtysa i Sołectwo Roku 
2017. W sali Sejmu Śląskiego podczas uro-
czystej gali wręczono nagrody i wyróż-
nienia. Wojciech Kamecki zajął II miejsce, 
a sołectwo Preczów uplasowało się na I 
w powiatowym finale zorganizowanego 
konkursu, awansując tym samym do fina-
łu wojewódzkiego.

Plebiscyt został zorganizowany przez 
najpopularniejszą gazetę codzienną 
województwa śląskiego, czyli „Dziennik 
Zachodni”, a patronat nad nim objął mar-
szałek województwa śląskiego Wojciech 
Saługa. Głównym celem konkursu była 
prezentacja wyróżniających się sołtysów 
i sołectw. Doceniono przede wszystkim 
prawdziwych społeczników, którzy po-
święcają swój wolny czas i siłę, by działać 

na rzecz lokalnej społeczności i zachęcać 
do działania innych. - „Jesteście najlepsi 
z najlepszych. Docenili was mieszkańcy, 
którzy was znają. Sołectwo to najniższy 
szczebel samorządu, ale w mojej ocenie 
najważniejszy, bo tam rozstrzygają się 
problemy dnia codziennego” – powie-
dział wicemarszałek województwa ślą-
skiego Stanisław Dąbrowa. Red.

UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA SOŁECTWO I SOŁTYSA ROKU
Wojciech Kamecki na II miejscu, a sołectwo Preczów na I w powiatowym plebiscycie na Sołtysa i Sołectwo Roku 

2017.

RUSZYŁ KOLEJNY PROJEKT WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ SZKÓŁ
19-24 listopada w miejscowości Varpalota na Węgrzech odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli szkół zaan-

gażowanych w międzynarodowy projekt Erasmus+ „Like the tradition, sport, music”. Uczestniczyli w nim nauczycie-
le ze Szkoły Podstawowej w Psarach, w składzie: koordynator Grażyna Kruczek, nauczyciel języka angielskiego Anna 
Matusik i nauczyciel historii Krzysztof Kopka oraz przedstawiciele ze szkół partnerskich z Rumunii, Włoch, Estonii, 
Portugalii i Węgier. 

W ramach programu odbyły się za-
jęcia integracyjne i zadania typu team-
-building służące lepszemu poznaniu 
się i wzajemnej integracji. Każda szko-
ła przedstawiła prezentację multime-
dialną o swoim kraju, szkole i systemie 
edukacji. Na każdym etapie spotkania 
wszyscy aktywnie włączali się do dys-
kusji przedstawiając swoje propozycje. 
Uczestnicząca w zespole portugalskim 
ambasador eTwinningu przeprowadzi-
ła szkolenie dla wszystkich uczestni-
ków z Platformy eTwinning. 

Wyjazd był cennym doświadcze-
niem dla wszystkich partnerów, po-
zwolił na zapoznanie się z wieloma 
faktami, informacjami na temat krajów 
uczestniczących w projekcie oraz przy-

czynił się do poznania ich kultur. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Psarach wezmą udział w spotkaniach 
projektowych we Włoszech w lutym 
2018 r., w Estonii w maju 2018 r. i Rumu-

nii w marcu 2019. Szkoła będzie gospo-
darzem ostatniego wspólnego spotka-
nia partnerskiego, które zaplanowano 
w połowie maja 2019 r. SP Psary.

Od 1 stycznia 2018 wszystko to się 
zmieni, a mieszkańcy Metropolii będą 
mogli swobodnie podróżować po jej 
obszarze ze wspólnym biletem jednora-
zowym. Będzie on uprawniał do przejaz-
dów wszystkimi liniami autobusowymi, 
tramwajowymi i trolejbusowymi organi-
zowanymi przez KZK GOP, MZKP i MZK.

Ustalony cennik nie wprowadza żad-
nych zmian w kosztach dla osób, korzy-
stających z usług KZK GOP czy MZKP.  
Zyskają oni natomiast wydłużony czas 
przejazdu na określonym bilecie: do 20 
minut (było do 15), do 40 minut (było do  
30 minut) oraz do 90 minut (było do go-
dziny).

Kolejną nowością jest wprowadze-
nie darmowych przejazdów dla dzieci i 

młodzieży do 16 lat, mieszkających na 
terenie Metropolii. Młodzież (rocznikowo 
kończąca 16 lat), urodzona w okresie od 
1 stycznia do 30 września z darmowych 
przejazdów będzie mogła korzystać do 
30 września. Natomiast nastolatki uro-
dzone od 1 października do końca grud-
nia uprawnienie to będą posiadać do 
dnia swoich szesnastych urodzin.

Uprawnienie to będzie obowiązywać 
przez cały rok, a co za tym idzie – również 
w weekendy, w wakacje i ferie zimowe.

Ulga będzie zapisana na spersonalizo-
wanej karcie ŚKUP. Jednak brak tej karty 
wcale nie oznacza, że dzieci i młodzież nie 
będą mogli skorzystać z tego uprawnie-
nia już od Nowego Roku. Przez trzy mie-
siące, czyli do końca marca, będzie obo-
wiązywać okres przejściowy, podczas 
którego najmłodsi mieszkańcy będą mo-

gli swobodnie podróżować na podstawie 
posiadanej przy sobie ważnej legitymacji 
szkolnej. Dzieci i rodzice będą mieć czas, 
by na spokojnie złożyć wniosek o wyro-
bienie karty ŚKUP. Górnośląsko - Zagłę-
biowska Metropolia

c.d. ze str. 7

Uczestnicy spotkania integracyjnego w ramach projektu Erasmus +
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Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

09.01. (wtorek) 
23.01. (wtorek) 

06.02. (wtorek) 
20.02. (wtorek) 

06.03. (wtorek) 
20.03. (wtorek) 

03.04. (wtorek) 
17.04. (wtorek) 
30.04. (pon.) 

15.05. (wtorek) 
29.05. (wtorek) 

12.06. (wtorek) 
26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
papier - 23.02. (piątek) - 27.04. (piątek) - 29.06. (piątek) 

plastik, metal, 
szkło 26.01. (piątek) - 23.03. (piątek) - 25.05. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

08.01. (pon.) 
22.01. (pon.) 

05.02. (pon.) 
19.02. (pon.) 

05.03. (pon.) 
19.03. (pon.) 

31.03. (sobota.) 

16.04. (pon.) 
28.04. (sobota) 

14.05. (pon.) 
28.05. (pon.) 

11.06. (pon.) 
25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
papier - 22.02. (piątek) - 26.04. (czwartek) - 28.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
szkło 25.01. (czwartek) - 22.03. (czwartek) - 24.05. (czwartek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Preczów 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

03.01. (środa) 
17.01. (środa) 
31.01. (środa) 

14.02. (środa) 
28.02. (środa)  

14.03. (środa) 
28.03. (środa) 

11.04. (środa) 
25.04. (środa) 

09.05. (środa) 
23.05. (środa) 

06.06. (środa) 
20.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 12.02. (pon.) - 16.04. (pon.) - 18.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 15.01. (pon.) - 12.03. (pon.) - 14.05. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 

Psary: ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

04.01. (czwartek) 
18.01. (czwartek) 

01.02. (czwartek) 
15.02. (czwartek) 

01.03. (czwartek) 
15.03. (czwartek) 
29.03. (czwartek) 

12.04. (czwartek) 
26.04. (czwartek) 

10.05. (czwartek) 
24.05. (czwartek) 

07.06. (czwartek) 
21.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
papier - 19.02. (pon.) - 23.04. (pon.) - 25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 22.01. (pon.) - 19.03. (pon.) - 21.04. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
 

Psary: ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, 
Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

05.01. (piątek) 
19.01. (piątek) 

02.02. (piątek) 
16.02. (piątek) 

02.03. (piątek) 
16.03. (piątek) 
30.03. (piątek) 

13.04. (piątek) 
27.04. (piątek) 

11.05. (piątek) 
25.05. (piątek) 

08.06. (piątek) 
22.06. (piątek) 

plastik, metal, 
papier - 20.02. (wtorek) - 24.04. (wtorek) - 26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 23.01. (wtorek) - 20.03. (wtorek) - 22.05. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
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Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

10.01. (środa) 
24.01. (środa) 

07.02. (środa) 
21.02. (środa) 

07.03. (środa) 
21.03. (środa) 

04.04. (środa) 
18.04. (środa) 

02.05. (środa) 
16.05. (środa) 
30.05. (środa) 

13.06. (środa) 
27.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 13.02. (wtorek) - 17.04. (wtorek) - 19.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 16.01. (wtorek) - 13.03. (wtorek) - 15.05. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 

Psary: ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

04.01. (czwartek) 
18.01. (czwartek) 

01.02. (czwartek) 
15.02. (czwartek) 

01.03. (czwartek) 
15.03. (czwartek) 
29.03. (czwartek) 

12.04. (czwartek) 
26.04. (czwartek) 

10.05. (czwartek) 
24.05. (czwartek) 

07.06. (czwartek) 
21.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
papier - 19.02. (pon.) - 23.04. (pon.) - 25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 22.01. (pon.) - 19.03. (pon.) - 21.04. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
 

Psary: ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, 
Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

05.01. (piątek) 
19.01. (piątek) 

02.02. (piątek) 
16.02. (piątek) 

02.03. (piątek) 
16.03. (piątek) 
30.03. (piątek) 

13.04. (piątek) 
27.04. (piątek) 

11.05. (piątek) 
25.05. (piątek) 

08.06. (piątek) 
22.06. (piątek) 

plastik, metal, 
papier - 20.02. (wtorek) - 24.04. (wtorek) - 26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 23.01. (wtorek) - 20.03. (wtorek) - 22.05. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 27.03. (wtorek) - - - 
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Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

12.01. (piątek) 
26.01. (piątek) 

09.02. (piątek) 
23.02. (piątek) 

09.03. (piątek) 
23.03. (piątek) 

06.04. (piątek) 
20.04. (piątek) 

05.05. (sobota) 
18.05. (piątek) 

01.06. (piątek) 
15.06. (piątek) 
29.06. (piątek) 

plastik, metal, 
papier - 21.02. (środa) - 25.04. (środa) - 27.06. (środa) 

plastik, metal, 
szkło 24.01. (środa) - 21.03. (środa) - 23.05. (środa) - 

wielkogabaryty - - 28.03. (środa) - - - 
 

Gródków 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

11.01. (czw.) 
25.01. (czw.) 

08.02. (czw.) 
22.02. (czw.) 

08.03. (czw.) 
22.03. (czw.) 

05.04. (czw.) 
19.04. (czw.) 

04.05. (piątek) 
17.05. (czw.) 

01.06. (piątek) 
14.06. (czw.) 
28.06. (czw.) 

plastik, metal, 
papier - 14.02. (środa) - 18.04. (środa) - 20.06. (środa) 

plastik, metal, 
szkło 17.01. (środa) - 14.03. (środa) - 16.05. (środa) - 

wielkogabaryty - - 28.03. (środa) - - - 
 

Sarnów, ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Główna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

02.01. (wt.) 
15.01. (pon.) 
29.01. (pon.) 

12.02. (pon.) 
26.02. (pon.) 

12.03. (pon.) 
26.03. (pon.) 

09.04. (pon.) 
23.04. (pon.) 

07.05. (pon.) 
21.05. (pon.) 

04.06. (pon.) 
18.06. (pon.) 

plastik, metal, 
papier - 15.02. (czw.) - 19.04. (czw.) - 21.06. (czw.) 

plastik, metal, 
szkło 18.01. (czw.) - 15.03. (czw.) - 17.05. (czw.) - 

wielkogabaryty - - 30.03. (piątek) - - - 
 

Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

02.01. (wtorek) 
16.01. (wtorek) 
30.01. (wtorek) 

13.02. (wtorek) 
27.02. (wtorek) 

13.03. (wtorek) 
27.03. (wtorek) 

10.04. (wtorek) 
24.04. (wtorek) 

08.05. (wtorek) 
22.05. (wtorek) 

05.06. (wtorek) 
19.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
papier - 16.02. (piątek) - 20.04. (piątek) - 22.06. (piątek) 

plastik, metal, 
szkło 19.01. (piątek) - 16.03. (piątek) - 18.05. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 30.03. (piątek) - - - 
  

Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

09.01. (wtorek) 
23.01. (wtorek) 

06.02. (wtorek) 
20.02. (wtorek) 

06.03. (wtorek) 
20.03. (wtorek) 

03.04. (wtorek) 
17.04. (wtorek) 
30.04. (pon.) 

15.05. (wtorek) 
29.05. (wtorek) 

12.06. (wtorek) 
26.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
papier - 23.02. (piątek) - 27.04. (piątek) - 29.06. (piątek) 

plastik, metal, 
szkło 26.01. (piątek) - 23.03. (piątek) - 25.05. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

08.01. (pon.) 
22.01. (pon.) 

05.02. (pon.) 
19.02. (pon.) 

05.03. (pon.) 
19.03. (pon.) 
31.03. (pon.) 

16.04. (pon.) 
28.04. (sobota) 

14.05. (pon.) 
28.05. (pon.) 

11.06. (pon.) 
25.06. (pon.) 

plastik, metal, 
papier - 22.02. (piątek) - 26.04. (czwartek) - 28.06. (czwartek) 

plastik, metal, 
szkło 25.01. (czwartek) - 22.03. (czwartek) - 24.05. (czwartek) - 

wielkogabaryty - - 29.03. (czwartek) - - - 
 

Preczów 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

03.01. (środa) 
17.01. (środa) 
31.01. (środa) 

14.02. (środa) 
28.02. (środa)  

14.03. (środa) 
28.03. (środa) 

11.04. (środa) 
25.04. (środa) 

09.05. (środa) 
23.05. (środa) 

06.06. (środa) 
20.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 12.02. (pon.) - 16.04. (pon.) - 18.06. (pon.) 

plastik, metal, 
szkło 15.01. (pon.) - 12.03. (pon.) - 14.05. (pon.) - 

wielkogabaryty - - 26.03. (pon.) - - - 
 

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

odpady 
zmieszane 

10.01. (środa) 
24.01. (środa) 

07.02. (środa) 
21.02. (środa) 

07.03. (środa) 
21.03. (środa) 

04.04. (środa) 
18.04. (środa) 

02.05. (środa) 
16.05. (środa) 
30.05. (środa) 

13.06. (środa) 
27.06. (środa) 

plastik, metal, 
papier - 13.02. (wtorek) - 17.04. (wtorek) - 19.06. (wtorek) 

plastik, metal, 
szkło 16.01. (wtorek) - 13.03. (wtorek) - 15.05. (wtorek) - 



SPOTKANIE Z TEATREM
Uczniowie klas siódmych Szkoły 

Podstawowej w Psarach mieli okazję 
uczestniczyć w monodramie Andrze-
ja Jurczyńskiego pt. „Spór o zamek, 
czyli Ostatni Zajazd na Litwie” według 
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. 

Andrzej Jurczyński w swoim dorob-
ku aktorskim ma wiele ról teatralnych 
w różnorodnym repertuarze, m.in. 
rolę tytułową w „Edyp królem” Sofo-

klesa, Gila w „Paradach” Jana Potoc-
kiego oraz Ericha w „Opowieściach z 
lasku wiedeńskiego”. Był także dyrek-
torem częstochowskiego teatru.

Aktor oczarował widownię swoim 
kunsztem artystycznym. Zaimpono-
wał nie tylko pamięciowym opano-
waniem bardzo długiego tekstu, ale 
przede wszystkim umiejętnościami 
aktorskimi. W ciągu prawie godzinne-

go monologu wcielał się w kilka posta-
ci, naśladując różnorodne charaktery i 
zachowania, modulując odpowiednio 
głosem. Jego występ to niepowtarzal-
na lekcja recytacji.

Przedstawienie było nie tylko roz-
rywką, ale także powtórką z treści 
najważniejszego dzieła literatury pol-
skiej. SP Psary

DZIEŃ PRAW DZIECKA W SARNOWIE

20 listopada w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie ob-
chodziliśmy rocznicę uchwalenia Kon-
wencji Praw Dziecka. Propagowanie 
praw dziecka jest ważnym elementem 
codziennej edukacji, dlatego po raz ko-
lejny w naszej szkole odbyła się debata 
pt. „Nasze prawa - ważna sprawa. Chcę 
pomagać”. Uczniowie przybyli na salę z 

transparentami propagującymi prawa 
dziecka oraz pomoc i życzliwość. Spo-
tkanie o prawach dziecka zostało połą-
czone z debatą na temat wolontariatu. 
Debatę rozpoczęła prezentacja, która 
przypomniała najważniejsze prawa 
młodego obywatela: prawo do życia, 
do kontaktu z obojgiem rodziców, do 
godności, do nauki i do wypoczynku.

Następnie zaproszeni goście, wśród 
których byli: dyrektor ZSP nr 2 w Sar-
nowie Małgorzata Barańska, wicedy-
rektor ZSP nr 2 w Sarnowie Agnieszka 
Regulska, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Helena Warczok, radny gmi-
ny Psary Aleksander Jewak oraz przed-
stawicielka Szkolnego Klubu Wolon-
tariusza Aleksandra Czapla, wraz z 
uczniami odpowiedzieli na główne 
pytania spotkania: Co można zyskać 

dzięki wolontariatowi? Czy szkoła jest 
dobrym miejscem na wolontariat? Czy 
wolontariat przeszkadza w nauce? Czy 
wolontariat jest widoczny w szkole?

Podczas debaty uczniowie klas III-
-VI również mieli okazję wyrazić swoje 
zdanie. Chętnie prezentowali swoje 
uwagi, przedstawiali spostrzeżenia i 
bronili swojej argumentacji. Debata o 
wolontariacie poruszała cenne zagad-
nienia społeczne. SP Sarnów

ZDROWE NAWYKI
Wykazując troskę o zdrowe odży-

wianie uczniowie klasy III c Szkoły Pod-
stawowej w Strzyżowicach, już trzeci 
rok z rzędu, realizują ogólnopolski pro-
gram z zakresu edukacji zdrowotnej 
pt. „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Jego 
głównym założeniem jest wyrabianie 
wśród uczniów nawyków i przekonań, 
które pozwolą im, obecnie oraz w przy-
szłości, cieszyć się zdrowym życiem 
oraz podejmować właściwe decyzje. 
Kształtowanie postaw prozdrowot-

nych odbywa się poprzez uczenie za-
sad zdrowego odżywiania oraz przeka-
zywanie wiedzy na temat produktów 
służących zdrowiu i produktów dla 
zdrowia szkodliwych. Ważnym celem 
jest również uświadomienie związku 
pomiędzy żywieniem, a występowa-
niem wielu chorób i dolegliwości oraz 
podkreślenie roli codziennej aktywno-
ści fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. 

Uczniowie wykazali się dużą aktyw-
nością, podczas zajęć robili surówki, 

soki owocowo-warzywne i zdrowe 
przekąski. Dużym powodzeniem cie-
szyły się przygotowane koktajle, które 
zostały rozdane uczniom pozostałych 
klas. Mama ucznia, pani Aneta Brzóz-
ka, przeprowadziła fachową, lekarską 
prelekcję z pokazem multimedialnym 
pt. „Prawidłowe żywienie uczniów”. 
Wspieranie realizowanego projektu ze 
strony rodziców, jako osób od których 
zależy całokształt stylu życia rodziny, 
jest bardzo ważne. SP Strzyżowice

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary” NR 56/X/2017/2018
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ŚNIADANIE NA DOBRY START W STRZYŻOWICACH

70-LECIE SZKOŁY W DĄBIU

27 października rodzice, uczniowie, 
absolwenci oraz przyjaciele szkoły odbyli 
sentymentalną podróż do lat szkolnych. 
Uroczyste obchody 70-lecia „otworzyła” 
pani dyrektor, która powitała zgroma-
dzonych gości, uczniów i nauczycieli. 

- Serdecznie dziękujemy gościom za 
ich obecność oraz za prezenty, którymi 
nas obdarowali. Będą nam one służyły 
przez długi, długi czas. - powiedziała dy-
rektor szkoły Joanna Marcinkowska.

Na początku uroczystości było tro-
chę historii placówki, a następnie wszy-
scy zostali zaproszeni na pokaz szkolnej 
mody, która obowiązywała w latach 50, 

60 i 80-tych XX wieku. Uczniowie dosko-
nale spisali się w roli modelek i modelów. 
Z wybiegu udali się na boisko piłkarskie, 
gdzie chłopcy zaprezentowali swoje 
umiejętności gry w piłkę nożną. Oczywi-
ście nie zabrakło również roztańczonych 
cheerleaderek, par tanecznych i akroba-
tek, których w szkole nie brakuje. 

Oto relacje uczniów z Dąbia:
Martyna: Jubileusz naszej szkoły był 

okazją do zaprezentowania naszych 
umiejętności, przedstawienia talentów. 
Daliśmy z siebie wszystko, aby jak naj-
piękniej uczcić święto naszej szkoły.

Weronika: Podczas jubileuszu tańczy-
łam poloneza. Sprawiło mi to dużą ra-
dość, cieszę się, że mogłam zaprezento-
wać się w tańcu i pięknych, regionalnych 
strojach.

Kuba: Byłem modelem na pokazie 
mody szkolnej, która obowiązywała w la-
tach 80-tych XX wieku. Bardzo podobała 
mi się moja rola, miałem okazję przeko-
nać się co znaczy „chodzić po wybiegu”.

Julita: Na występie z okazji jubileuszu 
zaśpiewałam piosenkę oraz zagrałam na 
gitarze. Podobały mi się występy wszyst-

kich naszych uczniów. Każdy z nas zapre-
zentował się bardzo dobrze i dał z siebie 
wszystko.

Pięknie zaprezentowały się także ma-
luchy, było widać, że one też czują rytm. 
Uczniowie już niejednokrotnie udowod-
nili, że potrafią podołać każdemu zada-
niu i chętnie podejmują nowe wyzwania, 
dlatego też doskonale poradzili sobie z 
grą na instrumentach, a chłopaki z klasy 
piątej udowodnili, że wspaniale tańczą. 
Jubileusz był okazją do wspomnień, mi-
łych spotkań oraz rozmów o minionych 
latach szkolnych.

Wszystkim, którzy wybrali się z nami 
w tę podróż, dziękujemy. SP Dąbie.

PUK, PUK, TO JA – MAŁY UCZEŃ, PIERWSZACZEK

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej w Gródkowie są już pełnoprawnymi 
uczniami. 23 października miała miejsce 
uroczystość pasowania, podczas której 
złożyli uroczyste ślubowanie.

Do tej uroczystości pierwszaki przygo-
towywały się od pierwszych dni września. 

Poznawały swoje prawa i obowiązki, zapo-
znały się z zasadami zachowania panują-
cymi w szkole. W tym wyjątkowym dniu w 
strojach galowych, w błękitnych biretach 
na głowach wyglądały bardzo uroczyście.

Na uroczystość przybyli wójt gminy 
Psary Tomasz Sadłoń, sekretarz gminy Mi-
rella Barańska-Sorn, przewodniczący Rady 
Gminy Jacenty Kubica, sołtys Gródkowa 
Tadeusz Majerczyk, radny Robert Zieliński, 
grono pedagogiczne oraz rodzice. 

Uczniowie zaprezentowali się we wspa-
niałym programie artystycznym, podczas 
którego recytowali wiersze, śpiewali pio-
senki, a także wykazali się umiejętnością 
gry na instrumentach perkusyjnych oraz 

talentem tanecznym. Po wspaniałym wy-
stępie nadszedł czas na złożenie przysięgi 
i uroczyste pasowanie pierwszoklasistów 
na uczniów szkoły. Tradycyjnie rolę tę 
przejęła dyrektor szkoły Beata Polaniecka. 
Uwieńczeniem tego wydarzenia było ode-
branie od zaproszonych gości gorących 
życzeń, gratulacji, dyplomów i prezentów, 
a od rodziców rogów obfitości. 

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów, 
a ich rodzicom pociechy ze swoich dzieci. 
Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników tego miłego spotkania. SP 
Gródków

GŁOS SZKOLNY

O tym, że śniadanie jest najważniejszym 
posiłkiem, dzięki któremu można z energią 
rozpocząć nowy dzień, lepiej koncentro-
wać się na lekcjach oraz mieć siłę do zaba-
wy uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 
w Strzyżowicach w sposób szczególny 
debatowali 8 listopada. Z tą datą związa-
na jest realizacja programu edukacyjne-
go, dzięki któremu kolejny już raz nasza 
szkoła, wraz z tysiącami szkół w Polsce 
obchodziła Dzień Śniadanie Daje Moc. Ten 
dzień znany jest w kilku krajach Europy Za-
chodniej  jako Europejski Dzień Zdrowego 

Jedzenia i Gotowania. Jak na taką okazję 
przystało, każda z klas przygotowała zdro-
we i smaczne śniadanie. Królowały w  nim 
pomysłowe kanapki. Uczestnicy programu 
przenieśli się do sali gimnastycznej, gdzie 
klasy III b i III c zaprezentowały pełen hu-
moru teatrzyk pt.: „Zdrowy Czerwony 
Kapturek”. Podsumowaniem były przeka-
zane uczniom cenne informacje, w opar-
ciu o 12 zasad zdrowego odżywiania. Na 
koniec można było obejrzeć ekspozycję 
śniadaniowych przysmaków, które zosta-
ły… skonsumowane ze smakiem. Wszyscy 

orzekli, iż ten dzień okazał się  świetną za-
bawą, dzięki której najmłodsi nauczyli się 
jak ważne jest codzienne, zdrowe śniada-
nie. SP Strzyżowice
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BRZECHWA I TUWIM W POEZJI DZIECIĘCEJ
5 listopada obchodziliśmy Międzyna-

rodowy Dzień Postaci z Bajek. Nauczycie-
le oddziałów przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej w Dąbiu zainspirowani tą 
okolicznością, postanowili zorganizować 
konkurs recytatorski dla przedszkolaków 
pt:. „Brzechwa i Tuwim w poezji dziecię-
cej”. Konkurs odbył się 9 listopada i cie-
szył dużym powodzeniem, szczególnie 
wśród grupy sześciolatków. Jego celem 
było zainteresowanie przedszkolaków po-
ezją, rozwijanie zdolności recytatorskich 
u dzieci oraz zachęcenie ich do występów 

publicznych. Do konkursu przystąpiło 24. 
przedszkolaków w czterech kategoriach 
wiekowych: trzylatki, czterolatki, pięciolatki 
i sześciolatki. 

Jury, w składzie: Dorota Dzielawska, 
Anna Winsczyk, Monika Goły i Anna Wit-
kowicz, oceniało występy maluchów. Pod-
czas oceny wzięto pod uwagę dobór re-
pertuaru, interpretacje utworu, znajomość 
tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Wy-
stąpienia dzieci nagrodzone zostały zasłu-
żonymi brawami, za odwagę i coraz lepsze 
umiejętności recytatorskie.

- Wybór laureatów był trudny, gdyż 
wszystkie prezentacje były na wysokim 
poziomie. - podsumowało zmagania jury. 
Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni 
wyróżnieniami, a najlepsi recytatorzy w 
poszczególnych kategoriach zdobyli I, II i 
III miejsce. Jury wręczyło wszystkim recy-
tującym przedszkolakom nagrody i dyplo-
my. Zadowoleni ze swoich pociech byli nie 
tylko rodzice, ale także dumne ze swoich 
wychowanków panie wychowawczynie. 
SP Dąbie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Już z samego rana, pewnego listopa-

dowego dnia do szkoły w Dąbiu zaczęli 
przybywać szanowni goście: Smerfy, księż-
niczki, czarownice i czarodziejki, piraci, 
księżniczki, królewny i królowie, Jaś z Mał-
gosią, Czerwone Kapturki (w tym jeden z 
wilkiem), szeryf, jaskiniowcy, rycerze... Po 
prezentacji kolorowy korowód wyruszy do 
Gminnej Biblioteki w Dąbiu.

Tam uczniowie z Dąbia mieli okazję za-
prezentować swoje hasła reklamujące bi-
bliotekę i czytanie.

Najciekawsze? Trudno było wybrać! Ale 
udało się i wybraliśmy te naj… „Ciekawe 
książki czytamy i pięknie się wysławiamy” 
- klasa II, „W książkach jest najlepsze to, że 

przegrywa zawsze zło!” - klasa IV a, „Kiedy 
bajki czytamy większą wyobraźnię mamy” 
- klasa IV b.

Po powrocie ogłoszona została „Złota 
ósemka” naszych bajkowych bohaterów. 

Bilety do kina wygrali: Wiktoria/Pippi z 
klasy II i Szymon/Małgosia z klasy V. Gratu-
lujemy! 

Za rok kolejne spotkanie bajkowego to-
warzystwa :) SP Dąbie

WSPIERAJMY CHORYCH
„Dla serc szlachetnych najwyższą rozko-

szą, gdy drugim radość w niedoli przyno-
szą.” Adam Asnyk 

 Harcerki i harcerze 2 Zagłębiowskiej Dru-
żyny Harcerskiej „Leśni” działającej w Szkole 
Podstawowej w Strzyżowicach odpowie-
dzieli na prośbę Stowarzyszenia Opieki Pa-
liatywnej „Nadzieja” i przygotowali upomin-

ki dla jego podopiecznych. 
Harcerze na jednej z listopadowych zbió-

rek wykonali upominki o tematyce świą-
tecznej – choinki z piórek. Te, bardzo miłe 
dla oka, dekoracje świąteczne będą poda-
runkiem dołączonym do mikołajkowych 
paczek, dla podopiecznych Stowarzyszenia 
przebywających w domach lub hospitali-

zowanych na Oddziale Opieki Paliatywnej 
w Będzinie. Udział w akcji jest propagowa-
niem idei pomocy i opieki nad osobami z 
zaawansowaną chorobą nowotworową i 
chorobami przewlekłymi. Mamy nadzieję, 
że te skromne wykonane z sercem drobiazgi 
sprawią radość obdarowanym pacjentom. 
Czuwaj! 2 ZDH „Leśni”. SP Strzyżowice

WYCIECZKA DO ZABYTKOWEJ KOPALNI SREBRA
25 października klasa VI a z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarno-
wie wraz z wychowawczynią wybrała 
się na wycieczkę do Zabytkowej Kopal-
ni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w 
Tarnowskich Górach. Uczniowie poznali 
historię górniczego regionu zwiedzając 
Multimedialne Muzeum Górnictwa. Na-
stępnie wraz z przewodnikiem zjechali 
40 m w głąb ziemi, gdzie pokonali ok. 
1500 m labiryntu, licznych zakrętów, dłu-
gich chodników, niektórych o wysokości 
zaledwie 130 cm! Podziwiali wyrobiska 
komorowe ukształtowane przez czło-
wieka i przyrodę. Na szczęście nikt nie 
czuł się tu zagubiony – ciekawość i chęć 

poznania wzięły górę. Przemierzając 
krok po kroku korytarze uczniowie mogli 
poznać ciężką pracę gwarków oraz zoba-
czyć ich narzędzia. 

Dowiedzieli się, że w kopalni oprócz 
górników pracowali również cieśle, ko-
wale, szewcy i najwięksi sprzymierzeńcy 
ludzi – konie (na szczęście dla nich sa-
mych tylko na powierzchni). Dodatko-
wych wrażeń dostarczył uczniom pod-
ziemny przepływ łodziami, chodnikiem 
odwadniającym o długości 270 m pod-
czas którego pani przewodniczka opo-
wiedziała ciekawe historie.

Dopełnieniem podziemnej przygody 
był przepływ w łodziach 600 m odcinka 

w podziemiach Sztolni Czarnego Pstrą-
ga, położonego wśród zieleni w Parku 
Repeckim. Uczniowie musieli wykazać 
się nie lada odwagą. Najpierw zeszli w 
podziemia krętymi schodami, w Szybie 
Sylwester później w spowitych ciemno-
ścią korytarzach przepłynęli łodziami 
do Szybu Ewa. Atmosferę  tajemniczości 
tworzyło delikatne światło lamp karbido-
wych. Podziemna przeprawa dostarczyła 
wszystkim wielu pozytywnych wrażeń i 
była największą atrakcją. Wycieczka była 
niezapomnianym przeżyciem, ciekawym 
doświadczeniem i miło spędzonym cza-
sem. ZSP Sarnów. A. Regulska

GŁOS SZKOLNY
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
20 października w Przedszkolu Pu-

blicznym im. Kubusia Puchatka w Sar-
nowie odbyło się ważne dla nas wyda-
rzenie - pasowanie na przedszkolaka. 
Dzieci, Rodzice oraz zaproszeni goście: 
sekretarz gminy Psary Mirella Barańska 
- Sorn, sołtys Preczowa Wojciech Ka-
mecki, sołtys Sarnowa Zofia Musiał, ks. 
prob. Andrzej Ciszewski, wicedyrektor 
mgr Agnieszka Regulska, zostali przy-
witani przez dyrektor Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego mgr Małgorzatę Ba-
rańską, a następnie zaproszeni na część 
artystyczną. Był to szczególny dzień 
dla tych dzieci, które po raz pierwszy 
we wrześniu przekroczyły próg przed-
szkola. Dla wielu przedszkolaków był 
to również ich pierwszy występ przed 
licznie zgromadzoną publicznością. 
Aby móc zostać pełnoprawnym przed-
szkolakiem dzieci musiały wykonać 

zadania wyznaczone przez Kubusia 
Puchatka, Kangurzyce, Prosiaczka i 
rozbrykanego Tygryska, którzy w ten 
szczególny dzień pojawili się w naszym 
przedszkolu. Z wielkim zaangażowa-
niem wykonały zadania za co otrzy-
mały gromkie brawa od zaproszonych 
gości. Po występach artystycznych dy-
rektor Małgorzata Barańska odczytała 
akt ślubowania, a dzieci przyrzekały 
zgodnie być grzecznymi przedszko-
lakami. Następnie wręczyła każdemu 
dziecku dyplom pasowania na przed-
szkolaka, a zaproszeni goście przypięli 
pamiątkową odznakę przedszkolaka. 
Na pamiątkę tego wydarzenia grupa 
otrzymała bon na zakup zabawek od 
Rady Gminy Psary na czele z wójtem 
gminy Psary Tomaszem Sadłoniem, 
słodkości od wszystkich zaproszonych 
gości oraz prezenty od Rady Rodziców. 

W imieniu wszystkich przedszkolaków 
serdecznie dziękujemy za zabawki oraz 
programy edukacyjne, które z pewno-
ścią będą służyły nam podczas zajęć. 
Był to dla wszystkich zarówno dzieci 
jak i dorosłych niezapomniany dzień 
pełen emocji i miłych wrażeń, a wystrój 
sali, stroje dzieci i uroczysta atmosfera 
podkreśliły doniosłość tego wydarze-
nia, które na stałe zagościło w kalenda-
rzu imprez przedszkolnych. PP Sarnów

ŚNIADANIE DAŁO MOC!
8 listopada uczniowie szkoły w 

Gródkowie po raz kolejny wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji pt. „Śniadanie 
daje moc”. Celem nadrzędnym akcji 
jest zwiększenie świadomości na temat 
zdrowego odżywiania i roli śniadania 
w jadłospisie dziecka. Nie bez przyczy-
ny data akcji przypada na Europejski 
Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.  

Wspólne przygotowywanie klaso-

wych, zdrowych przekąsek połączone 
było z pogadanką na temat zdrowej, 
zbilansowanej diety i efektywnej ak-
tywności fizycznej.

W przygotowaniach tej zacnej akcji 
wsparli rodzice uczniów. Dzięki nim na 
stołach znalazły się kolorowe kanapki, 
smaczne pasty jajeczne, rybne, mnó-
stwo przekąsek warzywno – owoco-
wych, naturalne jogurty i zdrowe soki. 

Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się przekąski w kształcie zwierząt: 
niezliczone armie jeżyków, myszek, 
biedronek, a nawet gąsieniczek.

Akcja po raz kolejny zintegrowała 
całe środowisko szkolne. Była to nie 
tylko cudowna, zdrowa uczta, ale i 
świetny czas na wspólne rozmowy 
przy stole i chwilę odpoczynku od 
obowiązków szkolnych. SP Gródków

GŁOS SZKOLNY

PIERNIKOWA PRZYGODA PRZEDSZKOLAKÓW Z GRÓDKOWA
Przedszkolaki ze szkoły w Gródko-

wie 15 i 16 listopada brały udział w 
warsztatach w robieniu pierników. 
Zajęcia te miały miejsce w zaprzyjaź-
nionej pizzerii „Pod Drewnianym Bo-
cianem” w Chorzowie. 

15 i 16 listopada na maluszki cze-
kało sporo pracy. Dzieci najpierw od-
powiednio się przygotowały, dbając 
o czyste rączki oraz zakładając far-
tuszki. Następnie poznały składniki i 
sposób wykonania ciasta, potrzebne 

przybory kuchenne, a także zasady 
bezpieczeństwa. Gdy wszystko było 
gotowe, przedszkolaki z ogromnym 
zapałem i zaangażowaniem zabrały 
się do pracy – wałkowały ciasto i wy-
krawały ciasteczka. Efektem ich pracy 
były blaszki pełne pierniczków, które 
zanieśli do kuchni, a w niej pod czuj-
nym okiem właścicieli pierniki zostały 
upieczone. 

Wycieczka do serca „Bociana” bar-
dzo spodobała się przedszkolakom. 

Mogły one na własne oczy zobaczyć, 
jak wygląda restauracja od środka. 
Równie wiele radości sprawiło dzie-
ciom własnoręczne dekorowanie 
pierników oraz kosztowanie ich. Za-
kończeniem warsztatów była niespo-
dzianka od właścicieli „Drewnianego 
Bociana”, czyli poczęstunek w postaci 
przepysznej pizzy. Zajęcia niezmier-
nie spodobały się dzieciom i wprowa-
dziły je w czas przygotowań do świąt. 
SP Gródków
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ZNAMY LAUREATÓW TEGOROCZNYCH STYPENDIÓW WÓJTA GMINY PSARY
13 listopada w Urzędzie Gminy Psary nastąpiło uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Psary. W tym 

roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła pozytywnie wnioski 5 uczniów i 6 studentów, przyznano też jedno wy-
różnienie.

Stypendia Wójta uzyskali uczniowie i 
studenci zamieszkujący teren gminy Psa-
ry, którzy w roku szkolnym i akademic-
kim 2016/2017 wykazali się szczególnymi 
osiągnięciami w dziedzinie nauki, sztuki i 
kultury. Na uroczystości pojawili się sty-
pendyści z rodzicami, wójt gminy Psary 
Tomasz Sadłoń, przewodniczący Rady 
Gminy Psary Jacenty Kubica, przewodni-
cząca Komisji Oświaty Grażyna Polasiak 
oraz sekretarz gminy Psary Mirella Barań-
ska-Sorn.

W gronie studentów, którym przyzna-
no w tym roku Stypendium Wójta Gminy 
Psary znaleźli się: Aleksandra Rój, Ewa Ko-
zera, Beata Kubica, Wiktoria Rubak, Sonia 
Skorek, Angelika Marczewska.

Wśród uczniów stypendiami nagro-
dzeni zostali: Daniel Solipiwko, Krystian 
Jasionek, Weronika Sobczyk, Wiktoria Ję-
drusik , Marcel Gruszczyński.

Wśród uczniów Komisja Stypendialna 
przyznała także jedno wyróżnienie dla 
Katarzyny Gwóźdź.

Podczas uroczystości wręczenia sty-
pendiów wójt gminy Psary pogratulował 
laureatom i życzył dalszych sukcesów. 
Następnie wszyscy zgromadzeni mieli 
możliwość zapoznania się z osiągnięcia-
mi laureatów Stypendium Wójta Gminy 
Psary, porozmawiać o codziennej pracy 
oraz ich planach na przyszłość. Red.

Wójt gminy Psary wraz ze studentami, którym zostało przyznane stypendium

Laureaci Stypendium Powiatu Będzińskiego z wójtem gminy Psary

Laureaci Stypendium Wójta Gminy Psary w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

MIESZKAŃCY GMINY PSARY WŚRÓD STYPENDYSTÓW POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
7 grudnia w auli III L.O. im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów 

Powiatu Będzińskiego. Wśród najzdolniejszych uczniów i studentów nie zabrakło mieszkańców gminy Psary. 

Wyróżnienia przyznano w trzech kate-
goriach: nauki, kultury i sztuki oraz spor-
tu. Stypendyści otrzymali z rąk starosty 
Będzińskiego Arkadiusza Watoły i prze-
wodniczącego Rady Powiatu Będzińskie-
go Mateusza Drożdżowskiego dyplomy i 
symboliczne czeki. Gratulacje i upominki 
laureatom z gminy Psary przekazał rów-
nież wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń. 
Wśród uhonorowanych uczniów znaleźli 
się Krystian Jasionek, Weronika Sobczyk 
i Anna Kijańska, a wśród studentów Wik-
toria Jędrusik, Aleksandra Rój i Krystian 
Machura. Nagrodzono również Paulinę 
Mróz, która zdobyła wyróżnienie w Po-
wiatowym Konkursie Graficznym na pla-
kat promujący Tydzień Seniora w powie-
cie będzińskim. Red.
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OBCHODY 99. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W PSARACH
11 listopada w naszej gminie uro-

czyście obchodzono 99 rocznicę od-
zyskania przez Polskę Niepodległości.  
Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i 
poległych bohaterów, odprawionej 
w kościele pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Psarach uczestnicy 
uroczystości  wzięli udział w dalszych 
obchodach Święta Niepodległości w 
sali bankietowej OSP Psary.

Po przemówieniu wójta gminy Psary 
Tomasza Sadłonia, nawiązującym do bo-
haterskiego czynu naszych przodków, 
przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psa-
rach, którzy zaprezentowali widowisko 
słowno-muzyczne nawiązujące do uroczy-
stości. Następnie dwie drużyny zuchowe:  
„Leśne Skrzaty” ze Strzyżowic oraz „Antki-
-Cwaniaki” z Sarnowa, wykonały kilka pa-
triotycznych pieśni. 

Ostatnim elementem święta był krótki 
koncert pieśni patriotycznych w wykona-
niu zespołów „Górzanie” i „Tęcza” oraz ka-
peli „Gródków”. GOK.

Uczniowie szkoły w Psarach podczas występu

PIOSENKI Z FONOTEKI ZABRZMIAŁY W GRÓDKOWIE

Młodych wykonawców oceniało jury w 
składzie: Grażyna Wikarek-Meus - muzyk i 
wieloletni dyrektor szkoły muzycznej w 
Będzinie, Krystyna Kluszczyk – muzyk, 
Radna Gminy Psary i wieloletni dyrektor 
Przedszkola im. Misia Uszatka w Strzyżo-
wicach oraz Michał Wyszyński - muzyk, 
instrumentalista, realizator dźwięku.

Po wysłuchaniu wszystkich młodych 
artystów jurorzy zdecydowali o przyzna-

niu I miejsca w kategorii wiekowej 5-7 
lat Paulince Knapik z Sarnowa za piękne 
wykonanie piosenki „Jambalaya”.  W tej 
kategorii wyróżniono także Alicję Kida-
wę-Turek oraz Natalie Pykę.

W kategorii wiekowej 8-11 lat I miej-
sce przyznano Zuzannie Hołubowskiej, II 
zdobyła Lena Sokół, III Diana Maciejczyk, 
a wyróżnienie Oliwia Adamczyk i Julian 
Sikora.

Wśród najstarszych (12-16 lat) artystów 
wygrała Julia Sibielak, II miejsce zdobyła 
Julia Jonak, III Maja Mroczek, a wyróżnio-
no Wiktora Goryla.

Piosenki laureatów można było usły-
szeć ponownie podczas gminnej im-
prezy mikołajkowej, 3 grudnia w Dąbiu, 
gdzie nastąpiło także wręczenie nagród 
zwycięzcom festiwalu. GOK.

17 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się kolejny już Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Piosenki z fonoteki”. Tym razem młodzi wokaliści zmierzyli się z przebojami polskiej muzyki rozrywkowej lat 
80 i 90 minionego stulecia. 

SPOTKANIE Z EMILIĄ NOWAK
24 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach odbyło 

się spotkanie z utytułowaną pisarką z gminy Psary Emilią Nowak, 
połączone z prezentacją relacji z jej wyprawy do Afryki i wystawą 
prac malarskich artystki.

Prezentacja przedstawiona przez autorkę takich książek jak: „Perła Będzi-
na” czy „Tajemnica Orlego Gniazda”, była zatytułowana „Moje własne palmy 
w śniegu” i nawiązywała do odbytej niedawno przez nią podróży na zachod-
nie wybrzeże Afryki, w okolice Zatoki Gwinejskiej, a konkretnie na Wyspy 
Świętego Tomasza i Książęcą. Wyprawa była zainspirowana filmem, który w 
piękny sposób opisuje początki XX wieku, kiedy to okres spektakularnych ko-
lonii hiszpańskich zmierzał wielkimi krokami ku swemu upadkowi.

Podczas wydarzenia autorka zaprezentowała także swoje najnowsze ob-
razy, do których inspiracją była właśnie ta podróż. Uczestnicy spotkania nie 
szczędzili gościowi pytań o styl życia i zwyczaje odwiedzanych przez nią lu-
dzi, na które podróżniczka udzielała interesujących odpowiedzi. GBP. Emilia Nowak podczas spotkania autorskiego

Drużyna zuchów „Antki Cwaniaki” zaśpiewała podczas święta pieśni patriotyczne
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PODRÓŻNICY W BESKIDACH
7 października Klub Seniora Po-

dróżnika zakończył  letni sezon wy-
cieczkowy wyprawą do Szczyrku.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie Se-
niorzy Podróżnicy zwiedzili Ogrody firmy 
„Kapias” w Goczałkowicach – Zdroju, z 
nowym, angielskim, jesiennym klimatem 
oraz udali się na obiad do Szczyrku.

Po wspólnym, dwugodzinnym space-
rze uczestnicy wycieczki rozpoczęli uro-
czystą kolację i wspólną biesiadę w  hotelu 
„Góral” gdzie przy skocznej muzyce bawili 
się do późnych godzin wieczornych.

W wyjeździe uczestniczyła bardzo licz-
na, ponad 90-osobowa grupa mieszkań-
ców naszej gminy.

W listopadzie Podróżnicy Seniorzy uda-
li się również na spektakl teatralny „Gość 

Oczekiwany” do Cieszyna oraz brali udział 
w spotkaniu z Sebastianem Bielakiem 
globtroterem i podróżnikiem, który opo-
wie o swej podróży po Alasce.

Nowy Rok Klub Seniora Podróżnika ma 
zamiar powitać karnawałową biesiadą w 
karczmie „Dzika Chata” oraz kuligiem w 
Zawoi. KP.

Klub Seniora Podróżnika w ogrodach „Kapias” w Goczałkowicach - Zdroju

KRAKÓW Z GRUPĄ „18+VAT”

Kraków - nie pierwszy i nie ostatni raz. 
To miasto urzeka o każdej porze roku, ale 
nasz listopadowy w nim pobyt, był niesa-
mowity. Pogoda na zamówienie, więc jak 
w takim klimacie może nie zachwycać: 
rynek z białymi dorożkami, Kazimierz z 
lokalnymi knajpkami, Barbakan, Brama 
Floriańska, Planty, Wawel... i setki innych 
wspaniałych miejsc. Każde z nich urzeka 
historią, niezwykłością, magią, dlatego 
nasz turystyczno - edukacyjny spacer 
był niezwykle przyjemny. Ponieważ był 
to czas przed andrzejkowy, wybraliśmy 
wycieczkę tematyczną z przewodnikiem. 
Temat przewodni brzmiał: „ Ezoteryczny 
Kraków”. Wieczorem, jak przystało na  
miasto kultury i kulturalną grupę „18 + 
VAT” – udaliśmy się na spektakl do teatru 
„Bagatela”. Słowem - „zabawa na całego”. 
Na koniec każdej wycieczki uczestnicy 
pytają: kiedy następny wyjazd? tak było 

również i tym razem. Planów oczywiście 
nie brakuje.

Lokalna Grupa Kobiet „18+VAT” z po-
wodzeniem funkcjonuje już od 2011 roku. 
Powstała z inicjatywy radnej Grażyny Po-
lasiak jako propozycja dla dojrzałych ko-
biet. Działania członkiń promują rozwój 
osobisty, naukę technik rękodzielniczych. 
Misją uczestniczek jest dbałość o aktyw-
ność ruchową, zdrowy styl życia, zdrowe 
żywienie. To one są pomysłodawczynia-
mi i organizatorkami wiosennych mar-

szów nordic walking „Na zdrowie”. Nie 
sposób nie wspomnieć o dbałości o roz-
wój duchowy, a w nim wielokrotnych wy-
jazdów na koncerty, spektakle teatralne, 
wycieczki turystyczno - rekreacyjne.

Spotkania w grupie to czas relaksu, 
odpoczynku od pracy i obowiązków do-
mowych, to niepowtarzalne chwile spę-
dzone w miłym towarzystwie. 

Korzystając z okazji, członkinie grupy 
18 + VAT, pozdrawiają wszystkie panie, no 
i panów oczywiście także :) 18+VAT

Pod koniec listopada grupa „18 + 
VAT” udała się na wspólną wyciecz-
kę do Krakowa. Zapraszamy do 
przeczytania relacji grupy z wizyty 
w tym pięknym mieście.

Klub „18 + VAT” na wycieczce w Krakowie

WIECZÓR POEZJI W PSARSKIEJ BIBLIOTECE
8 listopada na kolejnym już spotkaniu autorskim Bole-

sław Ciepiela promował swój tomik poezji.
W dorobku literackim Bolesława Ciepieli znalazło się miejsce na 

wiersze. Powodem ich powstania była śmierć jego żony, z którą prze-
żył, jak pisze w swych wierszach, 58 najpiękniejszych lat. Swoje cier-
pienie i ból, ale również miłość, która wciąż trwa po tej stracie, autor 
przelał na papier w formie wierszy. Tomik zatytułowany „Wspomnie-
nia. Moja poezja o Tobie i dla Ciebie” ukazał się w tym roku nakładem 
Instytutu Autorskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział w 
Będzinie przy współpracy Klubu Regionalistów Zagłębia Dąbrow-
skiego w Będzinie, dokładnie w 60. rocznicę ich małżeństwa. GBP. Bolesław Ciepiela z córką na spotkaniu autorskim
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SPORTOWA PASJA MIŁOSZA MAJERCZYKA
Miłosz Majerczyk, mieszkaniec gmi-

ny Psary, został w ubiegłym roku po-
wołany do Polish Soccer Skills. Poniżej 
prezentujemy wywiad z młodym piłka-
rzem. 

Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się 
Twoja przygoda z piłką nożną? Od daw-
na grasz?

Miłosz Majcherczyk: Zacząłem grać w 
piłkę nożną gdy miałem 7 lat. Początkowo 
grałem w SKF Sportowa Gmina Psary. Bar-
dzo miło wspominam ten czas, ponieważ 
grając pod okiem Krzysztofa Płachcińskie-
go zaczynałem doskonalić swój warsztat i 
zdobywać pierwsze umiejętności piłkar-
skie. Od roku natomiast gram w rozgryw-
kach Ligi Wojewódzkiej w klubie piłkar-
skim Zagłębia Sosnowiec pod bacznym 
okiem trenera Kamila Krawczyka. 

GGP: Jak często odbywają się trenin-
gi i zgrupowania?

MM: Treningi w Klubie Zagłębia Sosno-
wiec 4 razy w tygodniu. Dzielą się na trenin-
gi motoryczne oraz piłkarskie. Dodatkowo 
w weekendy odbywają się rozgrywki wo-
jewódzkie, w których drużyną walczymy 
o awans do wyższej ligi. Zgrupowania w 
Reprezentacji Polish Soccer Skills w minio-
nym sezonie odbywały się 3 razy do roku. 
To dla mnie niesamowita przygoda, która 
daje mi możliwość lepszego poznania śro-
dowiska piłkarskiego, intensywnych szko-
leń oraz zobaczenia jak inne, zagraniczne 
zespoły radzą sobie na boisku. Mogę się 
wiele nauczyć i czerpię ogromną satysfak-

cję z tych spotkań.
GGP: Wiosną zeszłego roku zostałeś 

powołany do Polish Soccer Skills, jakie 
są Twoje wrażenia po tym okresie?

MM: To są wrażenia, które zostaną mi 
w pamięci do końca życia. Z 4000 dzieci 
zostałem wybrany do grona nielicznych 22 
zawodników w kategorii U-12. To ogrom-
ne wyróżnienie dało mi jeszcze większą 
motywację i radość z gry w piłkę. W trak-
cie wiosennego zgrupowania oprócz tre-
ningów z trenerami PPS wziąłem udział 
w silnie obsadzonym turnieju Ayia Napa 
Youth Soccer Festtival na Cyprze, który jest 
jednym z największych turniejów w Euro-
pie. Każdego roku w turnieju w Ayia Napa 
biorą udział akademie ekstraklasowych 
klubów cypryjskich i greckich oraz szkółki 
topowych europejskich klubów. Odby-
wały się również grupowania w COS OPO 
Cetniewo – Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich. 

GGP: W czerwcu po meczu Polska – 
Rumunia na PGE Narodowym odbyło 
się uroczyste zakończenie sezonu re-
prezentacji Polish Soccer Skills, możesz 
nam coś powiedzieć o tym wyjątko-
wym wydarzeniu?

MM: W treningu wzięło udział 250 
zawodników, 50 osób kadry oraz około 
1000 rodziców i zaproszonych gości. Re-
prezentacje – 12 drużyn, miały możliwość 
trenowania na murawie PGE Narodowego, 
gdzie dzień wcześniej, na tej samej mu-
rawie Polska Reprezentacja grała mecz z 

Rumunią. To dla mnie wyjątkowe doświad-
czenie.  

GGP: Wiemy, że ten rok był wyjątko-
wy, jakie są Twoje plany na nadchodzą-
cy rok?

MM: Przede mną ciężka praca i treningi 
w Zagłębiu Sosnowiec, które muszę pogo-
dzić z nauką oraz indywidualnymi trenin-
gami. Klub ten daje mi duże możliwości 
dalszego rozwoju. Od września rozpocznę 
naukę w szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Sosnowcu, przy której obecnie trenuję w 
Klubie Zagłębia Sosnowiec. Mój cel to stałe 
doskonalenie się w tym sporcie. Chciałbym 
również pojechać na obozy piłkarskie. 
Dzięki wsparciu rodziców mogę realizo-
wać swoje pasje i cieszę się, że spełniają się 
moje pierwsze marzenia.

GGP: Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy wielu sukcesów.

W środku Miłosz Majcherczyk
na stadionie PGE Narodowym

III EDYCJA FESTIWALU DZIECKA Z RODZINĄ ZA NAMI
„Dzieciństwo to miejsce, z które-

go nie wyrasta się nigdy” to stwier-
dzenie Rosy Montero stało się myślą 
przewodnią dla III edycji Festiwalu 
Piosenki Dziecka z Rodziną organizo-
wanego przez Przedszkole Publiczne 
im. Misia Uszatka w Strzyżowicach.

Patronat nad imprezą objął wójt gmi-
ny Psary Tomasz Sadłoń. Rozpoczynając 

festiwal, wicedyrektor ZSP Nr 1 w Strzy-
żowicach, Magdalena Zrałek-Wolny 
podkreśliła, że impreza jest pierwszym 
elementem przypadającego na 20 listo-
pada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziec-
ka. 

Jako pierwszy na scenie pojawił się 
zespół „Miś Uszatek Band”, następnie 
wystąpili: Kalina Kotuła z dziadkiem, 

Nadia Sowińska z mamą, Kinga Kielesiń-
ska z mamą, Marysia Pęczek z kuzynką, 
Maja Janicka z mamą, Lena Ziewacz z 
mamą, Karolina Dudziak z mamą, Ada 
Masłowska z mamą, Hania Bubel z tatą, 
Adam Kozieł z mamą i bratem. Jurorzy 
przyznali wszystkim uczestnikom Grand 
Prix. ZSP Strzyżowice.

ZAKOŃCZENIE RUNDY JESIENNEJ ROZGRYWEK GMINNYCH ZESPOŁÓW A I B KLASY
Za nami ostatnia kolejka piłkarskich 

rozgrywek ligowych rundy jesiennej w 
sezonie 2017/2018. 

W A klasie Błękitni Sarnów uplasowa-
li się na 2. miejscu zdobywając 34 pkt., 
Orzeł Dąbie na 13 miejscu z 9 pkt., a Iskra 
Psary na 16. z 1 pkt. 

Grający w B klasie KS Preczów znalazł 
się na 1 miejscu w tabeli z 41 pkt., Jedność 
Strzyżowice zdobywając 20 pkt. na 7 miej-
scu, a Orzeł II Dąbie zajął 12 pozycję z 17 
pkt. Red.

INFORMACJE

Pod koniec rundy jesiennej odbyły się gminne derby, w których Klub Sportowy
Błękitni Sarnów wygrał z Iskrą Psary, plasując się na 2. miejscu w tabeli A klasy
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NINA ZAPORA Z KOLEJNYMI MEDALAMI
Nina Zapora, po raz kolejny w tym roku, stanęła na najwyższym po-

dium zawodów taekwondo, i to dwukrotnie.
Podczas zawodów Taekwondo Polish Open Cup odbywających się w dniach 18 - 19 

listopada w Opolu Nina wywalczyła dwa złote medale w kategorii: dzieci, grupa wieko-
wa: 8 lat w konkurencji techniki specjalne oraz w konkurencji walki soft-stick. 

W zawodach wzięło udział 520 zawodników z 26 klubów z 3 państw. Nina jest za-
wodniczką Klubu Sportowego Mistral z Wojkowic i trenuje pod kierunkiem dwukrotne-
go Mistrza Świata, Wicemistrza Europy oraz wielokrotnego Mistrza Polski Taekwondo 
Krzysztofa Wiśniewskiego. Serdecznie gratulujemy młodej sportsmence i życzymy ko-
lejnych sukcesów. Red.

Nina Zapora z dwoma złotymi medalami

BARBÓRKA UDANA DLA ANGELIKI WĄTOR
26 listopada Angelika Wątor podczas Pucharu Polski se-

niorów w Sosnowcu, który jednocześnie był Pucharem Euro-
py młodzieżowców zanotowała świetny występ.

Rola gospodarza sprawiła, że zawodniczka Zagłębiowskiego 
Klubu Szermierczego doszła do ścisłego finału. W decydującej 
walce o wygraną w Pucharze niestety nie sprostała dużo bar-
dziej doświadczonej zawodniczce z Poznania i zajęła 2 miejsce. 
Serdecznie gratulujemy zdobytego miejsca i życzymy kolejnych 
sukcesów. Red.

Angelika Wątor nie kryła radości z wygranej
Fot. Augusto Bizzi

OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Psary                                                             Psary dn. 18 grudnia 2017 r.
woj. śląskie 
RPPIII.6722.001.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 
października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary, wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-

wisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405- tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o 
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr 
XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego w sołectwie Psary, obejmującej 13 (trzynaście) obszarów, których 
granice wyznaczają:

Obszar 1 – od północy ul. Szkolna, od wschodu linia biegnąca równole-
gle w odległości 10m do granicy działki 301/3 z działką 302/2, od południa 
ul. Zwycięstwa, od zachodu granica działki 301/2 z 301/3, 

Obszar 2 - od północy granica działek 333/7 i 333/6, od wschodu ul. Ka-
mienna, od południa ul. Zwycięstwa, od zachodu granica działek 333/11 i 
333/12  z działkami 333/7, 333/13, 333/14,

c.d. na str. 20

START ŻACZKÓW W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
Z trudem swoje zmagania rozpoczęli debiutujący w rozrywkach ligowych zawodnicy rocznika 2010 wspomagani 

przez, doświadczony już w grze ze starszymi, rocznik 2009. 
Spośród pięciu eliminacyjnych turnie-

jów dwa zostały odwołane z powodu 
złych warunków atmosferycznych. W 
pozostałych trzech zajęli III i II miejsca. 
Półfinały, których byli gospodarzem, 
okazały się dla zawodników szczęśliwe - 
udało się awansować do wyższej grupy. 
Wszystkie dzieci spośród czterech dru-
żyn otrzymały słodkie upominki, a na 
każdego rodzica czekała kawa lub her-
bata z ciasteczkiem.

O tym, że wszyscy się doskonale ba-
wili świadczy specjalne wyróżnienie 
umieszczone na stronie Podokręgu So-
snowiec - „Organizacja turnieju przez 
Klub SKF Sportowa Gmina Psary bardzo 
wzorowa. (…) Brawo organizatorzy! A w 
szczególności podziękowania dla Pani 

Klaudii Dzierżanowskiej”.
Wielki finał grupy odbył się 22 paź-

dziernika na Orliku w Zawierciu. W de-
cydującym meczu grupa zremisowała 
z drużyną gospodarzy 1:1 zajmując tym 
samym II miejsce w turnieju, a do zwy-
cięstwa zabrakło zaledwie jednej bramki. 
Mimo to, jak na debiutujący w struktu-

rach PZPN-u zespół jest to bardzo duże 
osiągnięcie. Zawodnicy mimo bardzo 
młodego wieku pokazali prawdziwe za-
angażowanie i serce do gry, za co zostali 
wynagrodzeni. Wkrótce przed nimi zi-
mowe turnieje halowe, a od kwietnia ru-
szy runda rewanżowa. Życzymy powo-
dzenia i mocno trzymamy kciuki. GOK.

Grupa Żaczków z trenerami
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Wójt Gminy Psary                                                                      Psary 18 grudnia 2017 r.
woj. śląskie
RPPIII.6722.001.2017    

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Psary

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z 
późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Psary 
uchwały Nr XXXIII/388/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w sołectwie Psary obejmującej 3 (trzy) obszary, których gra-
nice wyznaczają:

Obszar 1 - od północy granica działki 2367/38 z działkami 2367/15, 2367/28, 
2367/11, 2367/30 i granica obrębu Psary, od wschodu granica obrębu Psary, od 
południa granica działki 2367/38 z terenami zabudowy mieszkaniowej przy ul. 
Wiejskiej, od zachodu ul. Malinowicka,

Obszar 2- od północy granica działki 1717/2 z 1718/2, od wschodu ul. Malino-
wicka, od południa ul. Wiejska, od zachodu granica działki 1717/2 z 1713/1,

Obszar 3 - od północy ul. Wiejska, od wschodu linia równoległa usytuowana 
w odległości 150m od ul. Akacjowej, od południa linia równoległa usytuowana 

w odległości 110m od ul. Wiejskiej, od zachodu linia równoległa usytuowana w 
odległości 240m od ul. Akacjowej,

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. Malino-

wicka 4, 42-512 Psary w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Publiczne ogłoszenie następuje w dniu:18 grudnia 2017 r. 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 usta-

wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie 
jego sporządzania.

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy 
wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Psary
     /-/  

Tomasz Sadłoń

Obszar 3 - od północy ul. Zwycięstwa, od wschodu granica działek 656/1 
i 657, od południa linia równoległa usytuowana w odległości 95 m od ul. 
Zwycięstwa, od zachodu granica działki 599/1 z 618/3,

Obszar 4 - od północy linia równoległa usytuowana w odległości 50m 
od ul. Zwycięstwa, od wschodu droga wewnętrzna zlokalizowana na działce 
681/1, od południa ul. Zwycięstwa, od zachodu granica działki 541/3 z 542/1,

Obszar 5 - od północy linia równoległa usytuowana w odległości 120m 
od granicy Gminy Psary z Gminą Będzin, od wschodu droga zlokalizowana 
na działce 298, od południa granica Gminy Psary z Gminą Będzin, od zacho-
du granica działki 178/1 z 179,

Obszar 6 - od północy granica działki 281/1 z działkami 269/3 i 300, od 
wschodu ul. Wspólna, od południa linia biegnąca równolegle w odległości 
170m od granicy Gminy Psary z Gminą Będzin, od zachodu linia równoległa 
biegnąca w odległości 50m od ul. Wspólnej,

Obszar 7 – od północy ul. Zwycięstwa, od wschodu droga zlokalizowana 
na działce 687, linia równoległa biegnąca w odległości 80m od ul. Zwycię-
stwa, od południa granica działek 578 i 556/1, linia równoległa usytuowana 
w odległości 70m od ul. Zwycięstwa, granica działek 35 i 38/4, od zachodu 
ul. Zwycięstwa, linia równoległa usytuowana w odległości 110m od drogi 
zlokalizowanej na działce 687;

Obszar 8 – od północy linia równoległa usytuowana w odległości 180m 
od ul. Leśnej (wzdłuż torów kolejowych) zlokalizowana na działkach 1867 
i 1869/1, linia równoległa usytuowana w odległości 100m od ul. Leśnej 
(wzdłuż torów kolejowych), od wschodu linia równoległa usytuowana 80m 
od ul. Leśnej (prostopadłej do torów kolejowych), linia równoległa usytu-
owana 150m od ul. Leśnej (prostopadłej do torów kolejowych), od południa 
ul. Leśna (wzdłuż torów kolejowych), od zachodu linia równoległa usytu-
owana w odległości 60m od ul. Leśnej (wzdłuż torów kolejowych),

Obszar 9 - od północy linia równoległa usytuowana w odległości 290m 
od ul. Wiejskiej, od wschodu linia równoległa usytuowana w odległości 50m 
od ul. Górnej, od południa linia równoległa usytuowana w odległości 200m 
od ul. Wiejskiej, od zachodu ul. Górna,

Obszar 10 - od północy ul. Szkolna, od wschodu linia równoległa usytu-
owana w odległości 60m od ul. Łącznej, od południa ul. Polna, od zachodu 
ul. Łączna,

Obszar 11 - od północy ul. Szkolna, od wschodu granica działki 1163 z 
działkami 1164/1 i 1165, od południa linia biegnąca granicą działek 1163, 
1162/1 przedłużona przez działkę 1161/2 do granicy z działką 1157/2, od za-
chodu granica działki 1161/2 z działkami 1159, 1158/2, 1157/2,

Obszar 12 - od północy ul. Szkolna i ul. Wiejska od wschodu linia równole-
gła w odległości 80m od ul. Gródkowskiej, od południa linia równoległa zlo-
kalizowana w odległości 330m od ul. Wiejskiej, od zachodu ul. Gródkowska, 

Obszar 17 - od północy granica działek 765/3 i 2565/1, od wschodu linia 
równoległa usytuowana w odległości 80m od ul. Granicznej, od południa 
granica działki 815/2 z 777/1, od zachodu ul. Graniczna.

Projekty zmiany planów zostaną wyłożone wraz z prognozami oddzia-
ływania na środowisko, od dnia 28 grudnia 2017r.do dnia 29 stycznia 2018r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w 
godzinach od 10:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie 
Gminy  w Psarach, ul. Malinowicka 4,w dniu 10 stycznia 2018r. o godz. 13:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projektach planów miejscowych w zakresie wyżej wymienionym , może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Psary, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 lutego 2018r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zmianami):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 październi-

ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – tekst jednolity z późn. zm) w pu-
blicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego 
ochronie, zamieszczono dane:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, terenu położonego w sołectwie  Psary,
- o prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 lutego 
2018r.  

  Wójt Gminy Psary
 /-/

  Tomasz Sadłoń

c.d. ze str. 19



21OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Psary                                                     Psary 18 grudnia 2017 r.
woj. śląskie 
RPPIII.6722.002.2017    

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, 

Brzękowice, Dąbie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Psary uchwały Nr XXXIII/389/2017 
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, 
Goląsza, Brzękowice, Dąbie. obejmującej 24 (dwadzieścia cztery) obsza-
ry, których granice wyznaczają:

obszar 1- zlokalizowany w sołectwie Strzyżowice - od północy i za-
chodu droga dojazdowa,  od wschodu granica z działką185/1 od połu-
dnia droga wojewódzka DW 913

Obszar 2- zlokalizowany w sołectwie Strzyżowice -  od północy linia 
równoległa do drogi zlokalizowana w odległości 50 m od tej drogi oraz 
linia równoległa do drogi zlokalizowana w odległości 80 m od drogi; od 
wschodu droga wojewódzka DW 913; od południa ul. Żwirowa w Strzy-
żowicach, od zachodu linia prostopadła do ul. Żwirowej zlokalizowana 
w odległości 50 m od skrzyżowania z ulicą Rogoźnicką.

Obszar 3 - zlokalizowany w sołectwie Strzyżowice- od północy grani-
ca obrębu, od wschodu granice działek 475/1, 475/4 oraz 476; od południa 
ul. Podwale; od zachodu granice działek 464, 465,470/2,470/1,473,472, 
471

Obszar 4 zlokalizowany w sołectwie Strzyżowice -  od północy  linia 
równoległa do ul. Szosowej zlokalizowana w odległości 175m od drogi, 
granica cieku wodnego; od wschodu granica działki 707/1; od południa 
ul. Belna i ul. Szosowa; od zachodu granica działki 636/1;

Obszar 5-  zlokalizowany w sołectwie Strzyżowice– od północy 
tereny łąk i pastwisk, od wschodu granica działki 966 od południa ul. 
Belna od zachodu linia równoległa zlokalizowana w odległości 50m od 
wschodniej granicy opracowania obszaru.

Obszar 6 - zlokalizowany w sołectwie Malinowice  - od północy rów 
melioracyjny, od wschodu granica terenu zabudowy mieszkaniowej 
przy ul. Wiejskiej, granica osiedla Malinowice, od południa granica ob-
rębu, od zachodu tereny zabudowy mieszkaniowej

Obszar  7-  zlokalizowany w sołectwie Malinowice – od północy dro-
ga wewnętrzna od wschodu granica działki  958/1od południa linia rów-
noległa zlokalizowana w odległości 70m od drogi; od zachodu granica 
działki 956

Obszar 8 -  zlokalizowany w sołectwie Malinowice – od północy ul. 
Szkolna, od wschodu i zachodu granica lasu, od południa granica ob-
rębu

obszar 9 -  zlokalizowany w sołectwie Preczów – od północy granica 
obrębu, granica terenu zabudowy mieszkaniowej, od wschodu granica 
terenu zabudowy mieszkaniowej; od południa  granica terenu zabudo-
wy mieszkaniowej, ul. Wiejska; od zachodu  granica terenu zabudowy 
mieszkaniowej, granica obrębu 

Obszar 10- zlokalizowany w sołectwie Preczów – od północy  i 
wschodu granica terenu zabudowy mieszkaniowej od południa ul. So-
snowa; od zachodu granica lasu, linia równoległa zlokalizowana w odle-
głości 100m od ul. Sosnowej. 

Obszar 11 - zlokalizowany w sołectwie Preczów – od północy ul. 
Brzeźna; od wschodu tereny zabudowy mieszkaniowej; od południa 
linia równoległa zlokalizowana w odległości 100m od ul. Brzeźnej; od 
zachodu granica z  działką 705/1;

Obszar 12 - zlokalizowany w sołectwie Sarnów – od północy droga 
krajowa; od wschodu granica działki 551/5, granica lasu; od południa 
granica działki 565 od zachodu granica działki 551/6

Obszar 13 – zlokalizowany w sołectwie Sarnów – od północy granica 
działki 283/2, ul. Szkolna, granica działki 363/18 i 363/19; od wschodu 

droga krajowa, granica terenu zabudowy mieszkaniowej; od południa 
rów melioracyjny, granica gminy; od zachodu granica obrębu.

Obszar 14  – zlokalizowany w sołectwie Sarnów – od północy granica 
działki 171/10, od wschodu ul. Spacerowa; od południa linia równoległa  
zlokalizowana w odległości 45m od działki 171/10; od zachodu granica 
działek 171/10 , 171/9;

Obszar 15  – zlokalizowany w sołectwie Sarnów – od północy granica 
działki 163/2, od wschodu ul. Spacerowa; od południa granica terenów 
zabudowy mieszkaniowej; od zachodu linia równoległa zlokalizowana 
w odległości 65m od ul. Spacerowej;

Obszar 16  – zlokalizowany w sołectwie Sarnów – od północy granica 
obrębu, od wschodu budynki na działkach 1066/7 i 1066/1; od południa 
ul. Jasna; od zachodu granica terenów zabudowy mieszkaniowej, grani-
ca działki 1065/1, 1065/3;

Obszar 17  – zlokalizowany w sołectwie Sarnów – od północy droga 
wewnętrzna od wschodu  i południa granica terenu zabudowy miesz-
kaniowej; od zachodu ul. Jasna

Obszar 18  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne – od 
północy granica lasu, od wschodu granica działki 231/13; od południa 
ul. Brzękowice Dolne od zachodu granica działki 231/14

Obszar 19  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne– od 
północy  Brzękowice Dolne; od wschodu granica działek 303 i 369 od 
południa granica działki 370/6; od zachodu granica terenu zabudowy 
mieszkaniowej

Obszar 20  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne– od 
północy droga wewnętrzna; od wschodu granica działki 266; od połu-
dnia granica pastwisk; od zachodu drogi wewnętrzne.

Obszar 21  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne– od 
północy granica działki 406 od wschodu linia równoległa do drogi zlo-
kalizowana w odległości 80m od drogi; od południa granica obrębu od 
zachodu droga Brzękowice Dolne.

Obszar 22  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne – od 
północy droga  Brzękowice Dolne; od wschodu i południa  granica ob-
rębu od zachodu droga wewnętrzna. 

Obszar 23  – zlokalizowany w miejscowości Dąbie  – od północy ul. 
Dolna; od wschodu  granica działki 636; od południa linia równoległa do 
ul. Dolnej zlokalizowana w odległości 75 od drogi; od zachodu granica 
działki 604;

Obszar 24  – zlokalizowany w miejscowości Dąbie Chrobakowe - od 
północy linia równoległa do drogi zlokalizowana w odległości 150m od 
drogi Dąbie Chrobakowe; od wschodu rów melioracyjny i pastwisko; 
od południa ulica Dąbie Chrobakowe; od zachodu droga wewnętrzna 
1290/1

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego pla-
nu.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. 
Malinowicka 4, 42-512 Psary w terminie 21 dni od ukazania się niniejsze-
go ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie następuje w dniu:18 grudnia 2017 r. 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-

dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach okre-
ślonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Tomasz Sadłoń
/-/

 Wójt Gminy Psary
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Psa-
ry Uchwały nr XXXI/354/2017 RADY  z dnia 21 czerwca 2017 r w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 
gminy Psary 

Zmiana studium obejmuje 42 (czterdzieści dwa) obszary położone w:
Obszar 1 -zlokalizowany w miejscowości Strzyżowice - od północy i za-

chodu droga dojazdowa,  od wschodu granica z działką185/1 od południa 
droga wojewódzka DW 913

Obszar 2- zlokalizowany w miejscowości Strzyżowice -  od północy 
linia równoległa do drogi zlokalizowana w odległości 50 m od tej drogi 
oraz linia równoległa do drogi zlokalizowana w odległości 80 m od dro-
gi; od wschodu droga wojewódzka DW 913; od południa ul. Żwirowa w 
Strzyżowicach, od zachodu linia prostopadła do ul. Żwirowej zlokalizowa-
na w odległości 50 m od skrzyżowania z ulicą Rogoźnicką.

Obszar 3 -zlokalizowany w miejscowości Strzyżowice -  od północy  li-
nia równoległa do ul. Szosowej zlokalizowana w odległości 175m od dro-
gi, granica cieku wodnego; od wschodu granica działki 707/1; od południa 
ul. Belna i ul. Szosowa; od zachodu granica działki 636/1;

Obszar 4- zlokalizowany w miejscowości Strzyżowice– od północy te-
reny łąk i pastwisk, od wschodu granica działki 966; od południa ul. Belna; 
od zachodu linia równoległa zlokalizowana w odległości 50m od wschod-
niej granicy opracowania obszaru.

Obszar 5 - zlokalizowany w miejscowości  Brzękowice Dolne od półno-
cy linia równoległa zlokalizowana w odległości 100m od drogi w Brzęko-
wicach Dolnych, od wschodu boisko sportowe, od południa doga Brzęko-
wice Dolne, od zachodu tereny zabudowy mieszkaniowej 

Obszar 6  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne – od 
północy droga Brzękowice Dolne; od wschodu granica działek 303 i 369; 
od południa granica działki 370/6; od zachodu granica terenu zabudowy 
mieszkaniowej

Obszar 7  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne – od pół-
nocy droga wewnętrzna; od wschodu granica działki 266; od południa 
granica pastwisk; od zachodu drogi wewnętrzne.

Obszar 8  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne – od 
północy granica działki 406; od wschodu linia równoległa do drogi zlo-
kalizowana w odległości 80m od drogi; od południa granica obrębu od 
zachodu droga Brzękowice Dolne.

Obszar 9  – zlokalizowany w miejscowości Brzękowice Dolne– od pół-
nocy droga  Brzękowice Dolne; od wschodu i południa  granica obrębu 
Brzękowice od zachodu droga.

Obszar 10 zlokalizowany w miejscowości Malinowice  - od północy 
rów melioracyjny, od wschodu tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. 
Wiejskiej, granica osiedla Malinowice, od południa granica obrębu, od za-
chodu tereny zabudowy mieszkaniowej

Obszar 11 –zlokalizowany w miejscowości Malinowice  od północy 
linia równoległa zlokalizowana w odległości 100m i 150m do drogi ul. 
Wiejskiej; od wschodu i południa ul. Wiejska  od zachodu linia równoległa 
zlokalizowana w odległości 200m od drogi ul. Wiejskiej 

Obszar 12- zlokalizowany w miejscowości Malinowice od północy ul. 
Wiejska, linia równoległa zlokalizowana w odległości 50m od ul. Krótkiej,  
linia równoległa zlokalizowana w odległości 120m i 70m od ul. Słonecz-
nej; od wschodu – linia równoległa zlokalizowana w odległości 200m a 
następnie 100m od ul. Wiejskiej, tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. 
Krótkiej,  granica działki 1074; od południa linia równoległa zlokalizowana 
w odległości100m a następnie 50m od ul. Krótkiej, ul. Słoneczna; od za-
chodu ul. Wiejska;

Obszar 13-  zlokalizowany w miejscowości Psary  -od północy droga 
polna od wschodu linia równoległa zlokalizowana w odległości 50m od 
drogi ul. Górnej, od południa tereny zabudowy mieszkaniowej, od zacho-
du ul. Górna

Obszar 14-  zlokalizowany w miejscowości Psary  -od północy ul. Granicz-
na; od wschodu droga wewnętrzna i granica terenu oczyszczalni ścieków, 
od południa granica terenu oczyszczalni ścieków; od zachodu teren cmen-
tarza;

Obszar 15-  zlokalizowany w miejscowości Psary- od północy rów me-
lioracyjny, od wschodu ul. Zwycięstwa, od południa linia równoległa zlo-
kalizowana w odległości 100m od działki 687, od zachodu linia równoległa 
zlokalizowana w odległości 100m od ul. Zwycięstwa.

Obszar 16-  zlokalizowany w miejscowości Psary- od północy linia rów-
noległa zlokalizowana w odległości 100m od działki 687; od wschodu ul. 
Zwycięstwa, od południa ul. Kolejowa od zachodu linia równoległa zlokali-
zowana w odległości 100m od ul. Zwycięstwa.

Obszar 17-  zlokalizowany w miejscowości Psary- od północy ul. Kolejo-
wa, od wschodu linia prostopadła do ul. Kolejowej, od południa linia równo-
legła zlokalizowana  w odległości 100m do drogi.; od zachodu działka 170/3,

Obszar 18-  zlokalizowany w miejscowości Gródków- granice działki 717
Obszar 19-  zlokalizowany w miejscowości Gródków- od północy granica 

terenu zabudowy mieszkaniowej; od wschodu granica działki 662/3 od po-
łudnia granica terenu zabudowy mieszkaniowej; od zachodu ul. Grodziecka.

Obszar 20-  zlokalizowany w miejscowości Gródków- od północy 
ul.Górna ; od wschodu granica działki 613/2; od południa linia rów-
noległa zlokalizowana w odległości 100m od ul. Górnej, od zachodu 
granica działki 526;

Obszar 21  – zlokalizowany w miejscowości Dąbie  – od północy 
ul. Dolna; od wschodu  granica działki 636; od południa linia równo-
legła do ul. Dolnej zlokalizowana w odległości 75 od drogi; od zacho-
du granica działki 606;

Obszar 22  – zlokalizowany w miejscowości Dąbie Chrobakowe - 
od północy linia równoległa do drogi Dąbie Chrobakowe zlokalizo-
wana w odległości 150m od drogi; od wschodu rów melioracyjny i 
pastwisko; od południa ulica Dąbie Chrobakowe; od zachodu droga 
wewnętrzna 1290/1;

Obszar 23 -zlokalizowany w miejscowości Malinowice – od pół-
nocy linia równoległa zlokalizowana w odległości 100m a następnie 
200m od ul. Szkolnej, od wschodu ul. Bory od południa ul. Szkolna od 
zachodu linia energetyczna średniego napięcia. 

Obszar 24 -zlokalizowany w miejscowości Psary -od północy i 
wschodu granica obrębu; od południa granica trenów zabudowy 
mieszkaniowej; od zachodu tereny usług.

Obszar 25 - zlokalizowany w miejscowości Sarnów - od północy 
granica działki 163/2, od wschodu ul. Spacerowa; od południa grani-
ca terenów zabudowy mieszkaniowej; od zachodu linia równoległa zlokali-
zowana w odległości 65m od ul. Spacerowej;

Obszar 26 - zlokalizowany w miejscowości Sarnów – od północy ul. Szkol-
na, granica działek 363/18 i 363/19; od wschodu  tereny zabudowy mieszka-
niowej przy ul. Szkolnej i Podgórnej i Granicznej, linia równoległa zlokalizo-
wana w odległości 100m od ul. Głównej, od południa granica działek  363/18 
i 363/19 i granica obrębu; od zachodu droga krajowa DK86;

Obszar 27 - zlokalizowany w miejscowości Sarnów - od północy ul. Zie-
lona, od wschodu granica działki 715/5; od południa linia równoległa zlo-
kalizowana w odległości 100m od ul. Zielonej; od zachodu linia równoległa 
zlokalizowana w odległości 50m od ul. Głównej;

Obszar 28 zlokalizowany w miejscowości Sarnów - od północy granica 
działki 731; od  wschodu  linia równoległa zlokalizowana w odległości 50m 
od ul. Browarnej; od południa linia równoległa zlokalizowana w odległości 
75m od ul. Zielonej; od zachodu ul. Browarna.

Obszar 29  zlokalizowany w miejscowości Sarnów - od północy granica 
obrębu, od wschodu budynki na działkach 1066/7 i 1066/1; od południa 
ul. Jasna; od zachodu granica terenów zabudowy mieszkaniowej, granica 
działki 1065/1, 1065/3;

Obszar 30 – zlokalizowany w miejscowości Sarnów – od północy droga 
wewnętrzna od wschodu  i południa granica terenu zabudowy mieszkanio-
wej; od zachodu ul. Jasna

Obszar 31 – zlokalizowany w miejscowości Malinowice – od północy ul. 
Szkolna, od wschodu  i zachodu granica lasu, od południa granica obrębu;

Obszar 32– zlokalizowany w miejscowości Sarnów – od północy rów me-
lioracyjny, od południa ul. Stara, od południa granica działki 922/2 od zacho-
du linia równoległa zlokalizowana w odległości 80m od ul. Starej.

Obszar 33– zlokalizowany w miejscowości Sarnów – od północy linia 
równoległa zlokalizowana w odległości 350m a następnie 100m  od ul. Wiej-
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skiej; od wschodu linia równoległa zlokalizowana w odległości 70m od 
ul. Starej, granica obrębu, terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. No-
wej; od południa ul. Wiejska, linia równoległa zlokalizowana w odległości 
100m od ul. Wiejskiej, następnie ul. Wiejska; od zachodu linia równoległa 
zlokalizowana w odległości 120m, następnie 80m i 180m od ul. Starej. 

Obszar 34– zlokalizowany w miejscowości Sarnów – od północy 
droga krajowa DK86; od wschodu granica działki 551/5, granica lasu; od 
południa granica działki 565 od zachodu granica działki 551/6

Obszar 35– zlokalizowany w miejscowości Preczów – od północy 
granica obrębu, granica terenu zabudowy mieszkaniowej, od wschodu 
granica terenu zabudowy mieszkaniowej; od południa  granica terenu 
zabudowy mieszkaniowej, ul. Wiejska; od zachodu  granica terenu za-
budowy mieszkaniowej, granica obrębu;

Obszar 36– zlokalizowany w miejscowości Preczów- od północy 
las, od wschodu ul. Polna, od południa granica działki 396; od zacho-
du linia równoległa zlokalizowana w odległości 70m od ul. Polnej,

Obszar 37– zlokalizowany w miejscowości Preczów  od północy 
granica działki 363/4, od wschodu ul. Polna, od południa terenu zabu-
dowy mieszkaniowej przy ul. Skowronków, od zachodu linia równole-
gła zlokalizowana w odległości 70m od ul. Polnej,

Obszar 38 -  zlokalizowany w miejscowości Preczów -od północy 
ul. Wiejska, od wschodu granica działki 425/5; od południa linia rów-
noległa zlokalizowana w odległości 50m od ul. Wiejskiej, od zachodu 
tereny zabudowy mieszkaniowej;

Obszar 39 -  zlokalizowany w miejscowości Preczów -od północy i 
wschodu – granica gminy, od południa ul. Szkolna, od zachodu rzeka 
Przemsza

Obszar 40 -  zlokalizowany w miejscowości Preczów -od północy 
i wschodu granica terenu zabudowy mieszkaniowej; od południa ul. 
Sosnowa, od zachodu linia równoległa zlokalizowana w odległości 
100m od ul. Sosnowej. 

Obszar 41 -  zlokalizowany w miejscowości Preczów  od północy 
ul. Brzeźna, od wschodu linia równoległa zlokalizowana w odległości 
50 m od ul. Dębowej; od południa linia równoległa zlokalizowana w 

odległości 100m od ul. Brzeźnej, od zachodu granica działki 704,
Obszar 42 -  zlokalizowany w miejscowości Preczów  - od północy 

linia równoległa zlokalizowana w odległości 100m od ul. Zielonej, od 
wschodu linia równoległa zlokalizowana w odległości 100m od ul. Ja-
worowej od południa ul. Zielona; od zachodu ul. Jaworowa. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
obszaru zmiany studium

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Psary 
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w terminie 21 dni od ukazania się ni-
niejszego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie następuje w dniu:18 grudnia 2017 r. 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-

skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Psary wymieniony powyżej podlega strategicznej oce-
nie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udzia-
łu społeczeństwa w okresie jego sporządzania.

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, zgodnie z art.39, art. 40 oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gmi-
ny Psary w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się 
niniejszego ogłoszenia. 

Tomasz Sadłoń
/-/        

Wójt Gminy Psary
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