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egzemplarz bezpłatny

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W GRÓDKOWIE
W grudniu 2017 r. zakończono budowę przedszkola w Gródkowie. Nowa placówka dla najmłodszych mieszkańców gminy rozpocznie działalność już 12 lutego.

Nowy budynek przedszkola w Gródkowie

Przedszkole powstało przy istniejącym budynku szkoły podstawowej.
Jego powierzchnia wynosi 280,90 m²,
a przestrzeń została podzielona na trzy
sale dla poszczególnych grup dzieci.
Pozwoli to na utworzenie dodatkowej
klasy dla 3- i 4-latków. Przebudowano
także część budynku szkoły, gdzie między innymi położono nowe ocieplenie
ścian przy wejściu głównym oraz przebudowano schody zewnętrzne przy
wejściu do kuchni.
Ponadto placówka zyskała nowe
ogrodzenie, oświetlenie oraz ogrodzony plac zabaw o nawierzchni syntetycznej, który wyposażono w urządzenia

rekreacyjno-edukacyjne przeznaczone
dla dzieci w różnym wieku. Przebudowano również istniejące i wybudowano nowe chodniki oraz drogi wraz
z 14 miejscami postojowymi, w tym
z 1 dla osób niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć, że zarówno budynek jak
i przestrzeń wokół niego zostały w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawcą
inwestycji,
wartej
1 392 234,25 zł, była firma Biuro Serwis Izabela Jędrzejewska z Katowic.
Psarski samorząd pozyskał unijne dofinansowanie na budowę przedszkola
w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego
w wysokości 864 318,74 zł. Gmina Psary zdobyła również dofinansowanie do
projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku
3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Psary”. Wartość projektu to 510 266,46
zł, z czego otrzymana dotacja wynosi
433 726,49 zł. Pieniądze te pozwolą na
kompletne wyposażenie trzech sal tematycznych: językowej (zajęcia z czytania i pisania, nauka języka obcego,
zajęcia logopedyczne), do zajęć wychoc.d. na str. 2
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ZAKOŃCZONO REMONT KAPLICY NA CMENTARZU
W STRZYŻOWICACH

POWSTAŁA DOKUMENTACJA BUDOWLANA BUDOWY SIECI
WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ W DW 913

GMINNY FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 1

wania przez sztukę oraz do zajęć przyrodniczo-matematycznych (wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
wspomaganie rozwoju intelektualnego
dzieci wraz z edukacją matematyczną).
Od 3 do 18 stycznia 2018 r. trwa rekrutacja m.in. do grupy popołudniowej, która będzie działać w godzinach
12:00-17:00. Wszystkie informacje
na temat rekrutacji można uzyskać
w Szkole Podstawowej w Gródkowie, pod numerem telefonu
32 267 22 40 lub na stronie internetowej
www.spgrodkow.edupage.org Red.

Ukończone wnętrze nowego przedszkola w Gródkowie

POSTĘPY PRZY PRZEBUDOWIE OSP W GÓRZE SIEWIERSKIEJ
Trwają prace przy termomodernizacji i przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej. W ostatnim czasie w obiekcie zamontowano niezależną konstrukcję nośną sufitu.
Podczas dotychczasowych prac fundamenty boczne ścian zostały odkopane, a następnie oczyszczone. Dzięki
temu możliwe będzie wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i ocieplenia. Jedno
z przyłączy gazowych zostało zlikwidowane, a w jego miejsce powstanie
nowe, zasilające kotłownię usytuowaną
w nowej lokalizacji. Ponadto nad salą
widowiskową zamontowano niezależną
konstrukcję nośną, opartą bezpośrednio
na zewnętrznych ścianach nośnych budynku, służącą do podwieszenia nowePrace remontowe w sali bankietowej w Górze Siewierskiej

W obiekcie zamontowano niezależną
konstrukcję nośna sufitu

Milena Sobieraj (redaktor naczelna, skład)
Marcela Nawrot, Monika Korpak (redakcja)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i
kolejności lub odmowy ich publikacji.

go sufitu z płyt kartonowo-gipsowych
i oświetlenia. Rozpoczęto również skuwanie starych tynków ze ścian i sufitów
oraz posadzek. Z dachu obiektu zerwano
stare ocieplenie z płyt wiórowych i pokrycie z papy termozgrzewalnej.
Po remoncie budynek zyska zupełnie
nowe oblicze. Zostaną w nim wymienione wszystkie okna, drzwi zewnętrzne
i wewnętrzne oraz posadzki. Wyremontowane zostaną pomieszczenia sanitarne, zamontowana zostanie klimatyzacja
i wentylacja. Modernizacji ulegną rów-
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nież wszystkie wewnętrzne instalacje.
Całkowity remont obejmie także salę
bankietową. Dodatkowo w budynku planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła
Wykonawcą tego przedsięwzięcia
jest firma BIURO SERWIS Izabela Jędrzejewska z Katowic. Łączny koszt prowadzonych prac wyniesie 2 249 332,08 zł.
Psarski samorząd złożył wniosek o unijne
dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 517 236,39 zł. Zgodnie z umową prace
potrwają do końca lipca 2018 r. Red.

WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 997 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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INWESTYCJE
PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ USŁUGI „E-PSARY – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU
DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY PSARY”
15 grudnia podpisano umowę na realizację usługi „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych
na terenie Gminy Psary”. Przedsięwzięcie pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań elektronicznych w komunikacji między mieszkańcami a urzędem i instytucjami publicznymi w gminie. Całkowity koszt projektu informatycznego
wyniesie blisko 1 mln 60 tys. zł, z czego ponad 724 tys. zł stanowi unijna dotacja.
Dzięki inwestycji rozpocznie się świadczenie 28 nowych e-usług publicznych.
Każdy mieszkaniec będzie mógł założyć
sobie indywidualne internetowe konto,
które pozwoli mu na łatwy i szybki kontakt z urzędem i jego jednostkami.
Projekt przyniesie wiele korzyści zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Zostanie uruchomiony m.in. jednolity portal informacyjny dla
mieszkańców oraz spersonalizowany moduł płatności elektronicznych. Dzięki nim
mieszkańcy będą mogli uzyskać dane
dotyczące np. aktualnych stawek podatkowych, indywidualnych zobowiązań
płatniczych wobec administracji lokalnej,
a nawet dokonać płatności online m.in. za
wywóz odpadów, podatek od nieruchomości czy zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
Działać będzie również system e-woda, który pozwoli na sprawną komunikację mieszkańców z Zakładem Gospodarki
Komunalnej odnośnie m.in. ilości zużytej
wody i płatności za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Internetowe załatwianie
spraw obejmie również Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Dodatkowo wdrożone zostaną elek-

troniczne moduły do prowadzenia konsultacji społecznych i komunikacji z interesantami, w tym do składania pism
urzędowych oraz sprawdzania stanu ich
realizacji.
Powstanie także platforma elektroniczna do obsługi Rady Gminy w Psarach,
która usprawni organizację obrad. System ten będzie ewidencjonował skład
rady, obecność na posiedzeniach, rejestry uchwał, protokoły i inne dokumenty.
Mieszkańcy za jej pomocą będą mogli
kontaktować się z radnymi czy umówić
na spotkanie. W ramach projektu wdrożony zostanie także moduł e-rejestry, pozwalający na wyszukiwanie stowarzyszeń
i fundacji.
Usprawnienia obejmą również placówki oświatowe. Zostanie uruchomiony
tzw. e-dziennik, który umożliwi rodzicom
bieżącą kontrolę frekwencji i postępów
w nauce swoich dzieci oraz kontakt z nauczycielami. System pozwoli na składanie
wielu dokumentów w formie elektronicznej, np. wniosku o przyjęcie do szkoły czy
przedszkola, wydanie duplikatu legitymacji, wyrażenia zgody na wycieczkę dziecka
czy dokonania wpłaty na Radę Rodziców.
Projekt E-Psary obejmie Urząd Gminy

w Psarach oraz 7 podległych mu jednostek: Zakład Gospodarki Komunalnej,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę
Podstawową w Psarach, Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Sarnowie i Strzyżowicach oraz Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w Dąbiu i Gródkowie.
Dodatkowo uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych
i wyposażenia komputerowego w Urzędzie Gminy Psary oraz jednostkach organizacyjnych. Oznacza to stworzenie sieci
teleinformatycznych pomiędzy budynkami szkolno-przedszkolnymi, zakup wraz
z instalacją i konfiguracją 8 serwerów,
10 komputerów, 10 skanerów, 10 czytników, 17 zasilaczy awaryjnych i macierzy.
Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą usługi został Lider konsorcjum
REKORD SI Sp. z o.o., a jej koszt wynosi
913 767 zł. Całkowity koszt projektu informatycznego wyniesie blisko
1 mln 60 tys. zł, z czego 724 741,88 zł
stanowi dofinansowanie pozyskane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Zadanie zostanie wykonane do 31 maja 2018 r. Red.

ZAKOŃCZONO REMONT KAPLICY NA CMENTARZU W STRZYŻOWICACH
W grudniu 2017 r. zakończono remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach. Było to kolejne zadanie budowlane, po brukowaniu alejek zrealizowane w ubiegłym roku na strzyżowickim cmentarzu.
W budynku wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową. Stare schody wejściowe rozebrano i wymieniono na nowe
z gotowych elementów prefabrykowanych, dach wyczyszczono i pomalowano
oraz wykonano podbitki. Kaplica zyskała
również nową elewację. Ponadto rozebrano zniszczony budynek gospodarczy oraz
zdemontowano istniejący i wybudowano
nowy boks śmietnikowy. Prace wykonał
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, a ich koszt wyniósł 86 299,64 zł.
W ramach poprzedniej inwestycji na
cmentarzu komunalnym wybudowano
sześć wzajemnie krzyżujących się alejek
wykonanych z kostki betonowej drobnowymiarowej o łącznej powierzchni
806 m². W centralnej części cmentarza,
znajdującej się przy krzyżu, ułożono płyty

Wyremontowany budynek kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach

granitowe płomieniowane o powierzchni 6 m², a za kaplicą nawierzchnię z kostki ażurowej ekologicznej o powierzchni
85 m². Łączny koszt tych prac wyniósł
139 392,86 zł, a ich wykonawcą była firma
ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.

Jesienią ubiegłego roku cmentarz objęty został również systemem monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu oraz
dźwiękowym systemem ostrzegawczym.
Koszt wszystkich urządzeń wraz z montażem wyniósł blisko 22 tys. zł. Red.
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INWESTYCJE
POWSTAŁA DOKUMENTACJA BUDOWLANA WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ
I BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU DW 913
Zakończono opracowywanie dokumentacji budowlanej, która umożliwi, przy okazji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913, wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szosowej w Strzyżowicach
oraz ul. Zwycięstwa w Psarach i Gródkowie.
Zakończono opracowywanie dokumentacji budowlanej, która umożliwi,
przy okazji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913, wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Szosowej w Strzyżowicach oraz
ul. Zwycięstwa w Psarach i Gródkowie.
W sierpniu ubiegłego roku projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK nr 78 w miejscowości Celiny do
skrzyżowania z DK nr 86”, złożony przez
województwo śląskie, został zakwalifikowany do unijnego dofinansowania.
Dzięki temu możliwa będzie kompleksowa modernizacja tego odcinka drogi.
Według kosztorysów koszt inwestycji wyniesie 90 400 004,69 zł, z czego
50 150 000 zł stanowi unijne dofinansowanie.
W związku z planowaną budową
gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przebudową sieci wodociągowej, psarski
samorząd postanowił, przy okazji modernizacji DW 913, wybudować w jej
pasie, kanalizację sanitarną i przebudować sieć wodociągową. Zadanie będzie
realizowane wspólnie z Województwem
Śląskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Zasady współpracy oraz zakres obowiązków będzie regulować zawarte
pomiędzy stronami porozumienie. Taka
formuła realizacji zamówienia jest niezwykle korzystna finansowo dla gminy

Powstał już projekt budowlany przebudowy DW 913

Psary, ponieważ w związku ze wspólną
realizacją zadań gmina nie będzie pokrywała kosztów odtworzeń nawierzchni drogi, a także zostaną znacznie ograniczone wydatki związane z organizacją
ruchu na czas budowy. Ponadto połączenie wspomnianych przedsięwzięć
wiąże się ze zmniejszeniem uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników
DW 913 w okresie realizacji inwestycji.
Przygotowany projekt obejmuje
budowę i przebudowę sieci w pasie
DW 913. Dzięki temu powstanie kanalizacja sanitarna ciśnieniowa na odcinku
około 4,6 km oraz wodociąg na odcinku około 3,3 km. Planowana kanalizacja
będzie odprowadzać nieczystości do
zbiorczej oczyszczalni ścieków, która
ma powstać w gminie Psary. Opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonały firmy: „ALFA” mgr Bożena Habrajska
z Będzina, BIPROKOM z Krakowa oraz
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA
Sp. z o.o. z Warszawy, a ich łączny koszt

to blisko 270 000 zł. Warto zaznaczyć, że
z posiadanych kosztorysów inwestorskich wynika, iż koszt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w DW 913 wraz
z odtworzeniem drogi wynosi ponad
12 mln zł. Na zlecenie psarskiego samorządu projektanci przebudowy DW 913
wydzieli z kosztorysów wydatki związane z robotami w pasie drogowym
oraz usunęli zakres robót wchodzący
w przebudowę tej drogi. Dzięki temu
koszt inwestycji po stronie gminy Psary
wyniesie 6,5 mln zł. Po zakończeniu prac
psarski samorząd zleci również wykonanie przyłączy do posesji prywatnych.
Wspólna realizacja dwóch zadań inwestycyjnych tj. przebudowy drogi DW
913 oraz budowy kanalizacji sanitarnej
i przebudowa wodociągu jest dla gminy Psary dużym wyzwaniem. Konieczna
będzie ścisła współpraca z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Katowicach na
etapie realizacji budowy, zwłaszcza przy
koordynacji prac budowlanych. Red.

FUNDUSZ SOŁECKI 2017
Od 2015 roku w budżecie gminy Psary wydzielane są pieniądze na fundusz sołecki, dzięki któremu mieszkańcy
mają możliwość samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.
Co roku wyliczane są środki, jakie w statucie sołectwa. Zebranie wiejskie pieniądze, sołtys składa wniosek do
będą przysługiwały poszczególnym podejmuje decyzję, a sołtys ją wyko- wójta. Przy czym należy pamiętać, że
sołectwom. Informacja o ich wyso- nuje. Propozycję wniosku do dyskusji wniosek musi zawierać wykaz przedkości przekazywana jest sołtysom do może złożyć sołtys, rada sołecka oraz sięwzięć do realizacji, oszacowanie
31 lipca. Sołtys, wiedząc jaką kwotę ma 15 dorosłych mieszkańców sołectwa.
ich kosztów oraz uzasadnienie, w jaki
do dyspozycji jego sołectwo, najpóźAby wniosek mógł być zrealizowany sposób propozycja przyczyni się do
niej do 30 września zwołuje zebranie musi spełniać trzy warunki. Przedsię- poprawy warunków życia mieszkańwiejskie, podczas którego mieszkańcy wzięcia muszą się mieścić w katalogu ców. Wniosek musi być złożony do 30
decydują, na co ją wydać. O tym, kto zadań własnych gminy, być zgodne września każdego roku i zostaje wpromoże wziąć udział w zebraniu i jakie ze strategią rozwoju i służyć poprawie wadzony do budżetu gminy na rok
inne warunki muszą być zapewnione, warunków życia mieszkańców. Kiedy następny .
aby decyzje były ważne, określone są mieszkańcy ustalą, na co przeznaczyć c.d. na str. 5
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c.d. ze str. 4

W 2017 r. zrealizowano fundusz sołecki oparty na decyzjach podjętych na
zebraniach sołeckich z 2016 r. Do końca
grudnia zrealizowano zaplanowane zadania.
W Brzękowicach kwotę w wysokości 21 030,15 zł i w Dąbiu kwotę
23 435,36 zł mieszkańcy postanowili
przeznaczyć na klub sportowy Orzeł
Dąbie oraz OSP Dąbie. Dzięki temu w
klubie wymieniono drzwi i doposażono
go w sprzęt, w tym, m.in. nosze, czajnik,
rolety, telewizor i skrzynkę z narzędziami. Z kolei OSP Dąbie zyskało prądownicę, rękawice ratownicze, buty, ubrania
specjalne, hełmy, drabinę teleskopową,
skrzynię na kółkach z wyposażeniem,
latarki, opryskiwacze i kompresor. Z funduszu sołeckiego Dąbia przyznano ponadto 10 000 zł na doposażenie kuchni
w GOK, w zmywarko-wyparzarkę, patelnię elektryczną, stoły metalowe, stół
roboczy, stoły z basenem i obrusy.
W Goląszy przekazano 27 228,19 zł na
doposażenie GOK w stroje dla Zespołu
Śpiewaczego i KGW, kociołek elektryczny, kociołek myśliwski, warnik do wody,
patelnię uchylną, szafę chłodniczą oraz
ociekacz do naczyń, a także na doposażenie OSP w pralkę, podgrzewacz wody,
trzewiki ochronne, hełmy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, prądownicę,
stoły, ubrania bojowe i latarki.
Mieszkańcy Góry Siewierskiej fundusz w wysokości 30 836 zł w całości
przeznaczyli na termomodernizację
i przebudowę remizy OSP wraz z wypo-

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy OSP Preczów
dofinansowany z funduszu sołeckiego

sażeniem.
Sołectwo Gródków swoje 30 836
zł przekazało na doposażenie szkoły
w Gródkowie w 50 kompletów paneli
oświetleniowych, kuchnię gastronomiczną, taboret oraz mikser ręczny,
a Psary 30 836 zł na zagospodarowanie
placu przy OSP.
W Malinowicach 28 492,47 zł przeznaczono na zagospodarowanie pomieszczeń po byłej szkole i remont
kotłowni, w tym zmianę licznika wody,
wymianę oświetlenia, ułożenie płytek
i montaż umywalki, wymianę parkietu
w pomieszczeniach za salą komputerową, zamontowanie stałego nagłośnienia
i wentylację podsufitową.
W Preczowie z kolei 30 836 zł podzielono na zagospodarowanie boiska
wielofunkcyjnego przy OSP, w tym m.in.

w oświetlenie i piłkochwyty, dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł lekkiego samochodu dla OSP i doposażenie szatni
klubu sportowego w meble.
W Sarnowie 30 836 zł z funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup umundurowania dla nowych druhów OSP oraz
keyboardu, nagłośnienia wielofunkcyjnego i drukarki igłowej dla GOK.
Mieszkańcy Strzyżowic natomiast
30 836 zł przeznaczyli na zakup sprzętu
sportowego i wyposażenia dla LKS Jedność, w tym kosę spalinową, pralkę i suszarkę, nosze ratunkowe, koszulki i piłki,
a także dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na zakup wyposażenia kuchni
w zmywarkę gastronomiczną, 2 kuchnie
gazowe, stół roboczy z dwiema półkami
i blender przemysłowy. Red.

WÓJT GMINY PSARY W GRONIE SAMORZĄDOWCÓW 2017 ROKU
Redakcja Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” od kilku lat przyznaje tytuł Samorządowca Roku.
W tym roku przyznano go 41 włodarzom, którzy przyczynili się do powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. W gronie laureatów znalazł się wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.
Samorządowiec Roku to tytuł przyznawany osobom, które szczególnie
zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. W tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich wójtów,
burmistrzów i prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia.
Powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest znaczącym krokiem
w budowaniu płaszczyzn współpracy
samorządów terytorialnych. Może nie
tylko przyczynić się do rozwoju zrzeszonych w niej gmin i miast, ale również
stać się inspiracją i wzorem dla innych
jednostek samorządu terytorialnego.
Laureaci tytułu Samorządowca Roku 2017
Red.
Fot. Arkadiusz Ławrywaniec
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PSARSKA BIBLIOTEKA W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE W RANKINGU
Rzeczpospolita podsumowała wyniki organizowanego wspólnie z Instytutem Książki Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach zajęła 3 miejsce w kategorii bibliotek gminnych w województwie śląskim.
Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach brała udział
w organizowanym przez Rzeczpospolitą rankingu bibliotek, który jest przeznaczony dla bibliotek
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich
i miast do 15 tys. mieszkańców. W
2017 roku wzięło w nim udział ponad 760 bibliotek z całej Polski.
Pytania na które należało udzielić odpowiedzi były takie same jak
w roku ubiegłym i dotyczyły m.in.
ilości placówek, ich metrażu, sta-

nu księgozbioru, ilości zakupionych
książek, ilości czytelników, stanu
zatrudnienia, zaangażowania we
współpracę ze środowiskiem lokalnym, działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także wysokości budżetu.
Po ogłoszeniu wyników okazało się,
że psarska Książnica znalazła się na
131 miejscu w skali kraju, a jeszcze
rok wcześniej zajmowała 148 lokatę. Natomiast w kategorii bibliotek
gmin wiejskich województwa śląskiego uplasowała się na 3 miejscu, za

bibliotekami w Bestwinie i Pawłowicach, którym serdecznie gratulujemy.
- Fakt, że udało nam się obronić „medalowe” miejsce ma ogromne znaczenie,
dlatego bardzo serdecznie dziękuję za
ten wynik zarówno wszystkim naszym
czytelnikom jak również pracownikom. Jednocześnie wszystkich bardzo
proszę o dalsze starania, abyśmy powalczyli o wyższą lokatę. - mówi Helena Warczok, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach. GBP.

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI PO NOWEMU
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe prawo wodne, jak również rozporządzenie w sprawie opracowania i
zatwierdzania taryfy za wodę i ścieki.
Powołany nowym prawem wodnym organ „Wody Polskie” uzyskał od
1 stycznia 2018 r. szerokie kompetencje. W jego ramach działa krajowy regulator cen wody.
Do niego należy opiniowanie regulaminów
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, a także rozstrzyganie sporów
pomiędzy odbiorcami usług, a przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Co to oznacza dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Psarach i
mieszkańców gminy? Opłata za szczególne korzystanie z wód będzie składała się z dwóch części - stałej i zmiennej. Wysokość części zmiennej nie
powinna ulec zmianie w stosunku do
opłaty już odprowadzanej. Wielkość
części stałej jeszcze nie jest znana, ale
na pewno będzie brana pod uwagę
przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Psarach przy opracowaniu nowej
taryfy za wodę. Jest jednak jeszcze za
wcześnie by mówić, jak odbije się to
na cenach .
Po pierwsze - zmiany w
regulaminach dostarczania
wody mieszkańcom
Nowelizacja istotnie modyfikuje
katalog zadań i kompetencji gmin w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Główne jej założenie to
utworzenie wodociągowo-kanalizacyjnego organu nadzoru w postaci
dyrektorów RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
Organ ten uzyskał szerokie kompe-

tencje począwszy od opiniowania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania
taryf, aż po rozstrzyganie określonych
sporów pomiędzy odbiorcami usług
a Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Psarach. Ustawa zakłada całkowitą
„wymianę” aktualnie obowiązujących
regulaminów. W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, ZGK
w Psarach jest zobowiązany przedłożyć radzie gminy nowy projekt regulaminu. Rada przedłoży natomiast
ostateczną wersją projektu organowi
nadzoru do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii rada gminy
uchwali regulamin. Dotychczasowy
regulamin obowiązywać będzie do
dnia uchwalenia nowego.
Po drugie - taryfy do zmiany
Obszar taryfowy to prawdziwa rewolucja w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Pełnię kompetencji do
zatwierdzania taryf przejął od rady
gmin, zgodnie z ustawą, organ nadzoru - dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich. To

dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich sprawdzi poprawność wyliczenia taryfy, a
także zatwierdzi decyzją przedłożoną
taryfę za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Taryfę będzie zatwierdzał
dyrektor RZGWWP, a nie rada gminy.
Będzie ona obowiązywać przez okres
3 lat. Zmiana w tym czasie będzie
mogła nastąpić na wniosek w jedynie „uzasadnionych przypadkach”.
Ponadto wniosek o zatwierdzenie taryf będzie odpłatny, a jego należność
wyniesie 500 zł. Do wielkości taryfy
zostanie także wliczona amortyzacja
od sieci wodociągowych, wybudowanych przez ZGK w Psarach w poprzednich latach z dotacji udzielonej przez
Urząd Gminy w Psarach. Aktualnie w
ZGK w Psarach trwają prace nad opracowaniem nowej taryfy, którą należy
przedstawić dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich w marcu 2018 r. Dyrektor będzie miał 90 dni na jej zatwierdzenie.
ZGK.
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NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2018
26 stycznia w sali bankietowej OSP w Dąbiu odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, na którym wójt
gminy Psary Tomasz Sadłoń podsumował działalność psarskiego samorządu w 2017 r.
Uroczystość
swoją
obecnością
uświetnili zaproszeni goście: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Członek
Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Dyrektor
Biura Wicemarszałek Sejmu Barbary
Dolniak - Anna Krzemińska, Przedstawiciel Posła na Sejm RP Roberta Warwasa
- Krzysztof Trela, Wicestarosta Będziński
Sebastian Szaleniec, Członek Zarządu
Powiatu Będzińskiego Włodzimierz
Trzcionka, Radni Rady Powiatu Będzińskiego – Ewa Bierońska, Lidia Polak, Teresa Płoszaj-Binko oraz Marian Kozieł,
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś wraz z Zastępcą Dariuszem Waluszczykiem oraz Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Barbarą
Bochenek, Burmistrz Wojkowic Tomasz
Szczerba, Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Zięba, Wójt Gminy Mierzęcice
Grzegorz Podlejski, Wójt Gminy Ożarowice Grzegorz Czapla, Przewodniczący
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz
z Radnymi oraz przedstawiciele instytucji regionalnych i powiatowych, kierownictwo Urzędu Gminy Psary, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, prezeski Kół Gospodyń Wiejskich,
prezesi tutejszych klubów sportowych,
szefowie firm z regionu oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, aktywni działacze społeczni i kulturalni, przedstawiciele rad rodziców ze wszystkich szkół
i przedszkoli z terenu gminy Psary.
Spotkanie rozpoczął pokaz sekcji
gimnastyki artystycznej, działającej przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie pod kierunkiem Anity Szumiec. Następnie głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń,
który przywitał zgromadzonych gości
oraz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia psarskiego samorządu w ubiegłym roku. Prezentacja przedstawiała
sytuację finansową gminy, najważniejsze wskaźniki rozwojowe oraz zrealizowane i rozpoczęte w 2017 r. inwestycje.
W ubiegłym roku realizowano wiele
zadań – praktycznie we wszystkich możliwych obszarach aktywności samorządu gminnego, a szczególnie w zakresie:
edukacji, kultury i integracji społecznej,
infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska, bezpie-

Zgromadzeni goście na spotkaniu samorządowym

Wójt gminy Psary przedstawił prezentację osiągnięć samorządu w 2017 r.

Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożył podziękowania dla Gospodarstwa
Ogrodniczego T. Mularski za współpracę z samorządem w 2017 r.

czeństwa mieszkańców oraz bazy sportowo-rekreacyjnej. Wydatki majątkowe
gminy w 2017 r. sięgnęły 16,4 mln zł,
a do największych przedsięwzięć należą: budowa przedszkola przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie, rozpoczęcie budowy Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, przebudowa
remizy OSP w Górze Siewierskiej, bu-

dowa ul. Podwale w Strzyżowicach oraz
ul. Wspólnej w Psarach i Gródkowie. Kolejne zadania to: wymiana ok. 5 km sieci
wodociągowej, opracowanie dokumentacji budowlanej ok. 8 km kanalizacji sanitarnej, przebudowa stadionów piłkarskich w Strzyżowicach i Sarnowie, placu
przy remizie OSP w Psarach.
c.d. na str. 8
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Do jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych ze Strzyżowic i Preczowa zakupiono nowe wozy pożarnicze.
Po zakończeniu prezentacji wójta,
obecni na spotkaniu przedstawiciele
parlamentarzystów i władz wojewódzkich złożyli zgromadzonym gościom i
mieszkańcom gminy życzenia noworoczne oraz pogratulowali psarskiemu
samorządowi osiągnięć w 2017 r.
Kolejnym punktem spotkania był pokaz taneczny w wykonaniu uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Magdaleny Rosy i Bartłomieja Dziubasa. Po występie wójt Tomasz Sadłoń i przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica złożyli
podziękowania firmie FM Logistic, którą
reprezentowali Marcin Kwarciak i Robert Kirsanow, za realizację inwestycji
dającej liczne miejsca pracy na terenie
gminy Psary oraz Marcinowi Mularskiemu za przekazanie gminie działki w Dąbiu Chrobakowym, na której powstanie
plac zabaw i słownia zewnętrzna.
Następnie wręczyli „Kryształy Kultury”, czyli nagrody wójta gminy Psary za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Tegorocznymi laureatami zostali: Lidia Dróżdż, Wiesław Zarychta oraz

Laureaci Kryszytałów Kultury 2017 z wójtem oraz sekretarz gminy Psary

Zespół „OD-DO”.
Lidia Dróżdż jest współzałożycielką
i prezeską Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza, wieloletnią działaczką na
rzecz mieszkańców gminy Psary, animatorką aktywności społeczno-kulturalnej
mieszkańców oraz inicjatorką przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia
seniorom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Wiesław Zarychta przez 10 lat pełnił funkcję prezesa
Koła Emerytów i Rencistów w Psarach.
Poprzez współpracę z wieloma instytucjami integrował społeczność lokalną
inicjując liczne przedsięwzięcia edu-

kacyjne i kulturalne. Zespół „OD-DO”,
założony w 2005 r. z inicjatywy Henryki
Nicpoń, w swym bogatym dorobku scenicznym posiada pieśni ludowe, patriotyczne i biesiadne. Tylko w ubiegłym
roku może się poszczycić m.in. zdobyciem: I miejsca w 5. edycji Festiwalu
Muzyków Nieprofesjonalnych w Katowicach Janowie, III miejsca na Ogólnopolskim Przeglądzie Folklorystycznym
w Żarkach oraz I miejsca na Etnostradzie
w Częstochowie.
Na zakończenie spotkania wójt Tomasz Sadłoń złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia. Red.

WSPÓLNIE WALCZYMY ZE SMOGIEM!
Od 1 września 2017 r. w całym województwie śląskim obowiązują nowe przepisy antysmogowe. Ich głównym
celem jest poprawa jakości powietrza, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców regionu. By walka o czyste powietrze przynosiła rezultaty, oprócz obowiązujących przepisów konieczna jest zmiana
świadomości, nawyków i sposobu postępowania mieszkańców.
Uchwała antysmogowa reguluje
jakie rodzaje paliw i urządzenia
grzewcze są dopuszczalne do stosowania
Główną przyczyną występowania
wysokiego stężenia niebezpiecznych
pyłów i silnie rakotwórczych substancji zawieszonych w powietrzu jest tzw.
niska emisja, czyli zanieczyszczenia
pochodzące ze spalania w domowych
paleniskach węgla złej jakości oraz
śmieci. By poprawić jakość powietrza
w województwie śląskim wprowadzono uchwałę, która wskazuje jakie
rodzaje paliw i urządzenia grzewcze
są dopuszczalne do stosowania. Przepisy obowiązują przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców,
kotłów i kominków na paliwo stałe.
Od września ubiegłego roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania
węgla brunatnego, fotokoncentra-

tów, mułów oraz wilgotnego drewna.
Ponadto, w ciągu 10 lat od wejścia
w życie uchwały, powinny zostać
stopniowo wymieniane stare piece na
nowoczesne i ekologiczne kotły. Kotły eksploatowane powyżej 10 lat od
daty ich produkcji należy wymienić
do końca 2021 r., używane od 5 do 10
lat do końca 2023 r., natomiast poniżej
5 lat do końca 2025 r. Na rynku stosowane są także kotły 3 i 4 klasy, których
obowiązek wymiany wydłuża się do
końca 2027 r.
Każdy kto buduje lub modernizuje
dom i zamierza go ogrzewać węglem
lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5 lub ECODESIGN.
Wszystkie
informacje
dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na stronie
www.powietrze.slaskie.pl

Warto zaznaczyć, że psarski samorząd również podejmuje wiele działań, by ograniczyć niską emisję i poprawić jakość powietrza w gminie.
Realizowane są atrakcyjne finansowo programy, z których korzystają mieszkańcy
Jednym z nich jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”, w ramach którego mieszkańcy, którzy do 30 marca
2017 r. zgłosili swój udział w projekcie,
mogą uzyskać do 40 000 zł dofinansowania na docieplenie ścian budynków, stropów i dachów oraz wymianę
stolarki okiennej. W ramach programu
w 2017 r. gmina Psary dofinansowała
modernizację 51 budynków, a termomodernizacja kolejnych planowana
jest na ten rok i lata kolejne.
Wiele osób korzysta również z programu „Przeciwdziałania niskiej emisji
c.d. na str. 9
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poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”. Dzięki niemu mieszkańcy
mogą wymienić kotły węglowe na
gazowe lub biomasę oraz dodatkowo
uzyskać dofinansowanie na montaż
odnawialnych źródeł energii. Maksymalna wysokość dotacji na mieszkańca w tym projekcie wynosi 55 250 zł.
Kolejnym programem jest „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne
źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”, w ramach którego mieszkańcy będą mogli
uzyskać unijną dotację na instalacje
odnawialnych źródeł energii, takich
jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła. Maksymalna wartość dotacji na mieszkańca
w tym projekcie wyniesie 61 750 zł.
Oniwa fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej
W ubiegłym roku zamontowano
odnawialne źródła energii, tj. ogniwa
fotowoltaiczne na: budynku urzędu gminy, przedszkolu w Sarnowie
oraz trzech szkołach podstawowych
w Sarnowie, Dąbiu i Psarach. Inwestycja ta wyniosła 377 210 zł, z czego
320 628 zł jest dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W tym roku planowany jest montaż kolejnych ogniw fotowoltaicznych
w: szkołach podstawowych w Gródkowie i Strzyżowicach, przedszkolu
w Strzyżowicach oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie.
Samorząd gminy Psary pozyskał także na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020 w kwocie 314 330 zł, a całkowita wartość tego projektu wynosi
według kosztorysu inwestorskiego
405 308,83 zł.
Montaż oświetlenia hybrydowego w Psarach na ul. Irysów
i w Górze Siewierskiej na Osiedlu
Czerwony Kamień
Dodatkowo w listopadzie ubiegłego roku zakończono montaż 22
lamp hybrydowych w Psarach na ul.
Irysów, a kolejne 66 lamp zostanie
zamontowane do końca kwietnia w
Górze Siewierskiej na Osiedlu Czerwony Kamień. Łączny koszt inwesty-

cji wyniesie 738 207,99 zł z czego aż
85% pokryje pozyskane przez psarski
samorząd dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Kompleksowa modernizacja
energetyczna czterech budynków
gminnych
Trwają termomodernizacje Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach i remizy OSP w Górze Siewierskiej.
Planowana jest również kompleksowa modernizacja energetyczna budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej
i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Strzyżowicach. Łączna wartość prac
wyniesie blisko 5,2 mln zł z czego
3,1 mln zł ma stanowić unijna dotacja.
Akcje edukacyjne i informacyjne
dla mieszkańców
Prowadzone są także akcje edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców. W ubiegłym roku w sali bankietowej OSP w Psarach odbył się
pokaz ekonomicznego i ekologicznego górnego spalania, na którym ekspert
z portalu czystepowietrze.pl pokazał
wszystkim uczestnikom jak rozpalać
w piecu, by ten oddawał maksymal-

ną ilość ciepła z używanego przez
nas paliwa, jednocześnie jak najmniej
szkodząc przyrodzie. Podczas pokazu
powstał film instruktażowy, który został udostępniony na gminnej stronie
internetowej i gminnym facebooku
www.facebook.com/GminaPsary/
Do walki z niską emisją angażują
się uczniowie i nauczyciele ze szkół
w gminie Psary
W ubiegłym roku uczniowie i nauczyciele zorganizowali happeningi,
które miały zwrócić uwagę mieszkańców na problem zanieczyszczonego
powietrza oraz zakaz palenia w piecach szkodliwymi materiałami. Dzieci
i młodzież z nauczycielami apelowali
do mieszkańców za pomocą przygotowanych wcześniej transparentów
i okrzyków. Ponadto odbyły się konkursy: plastyczny „Smog w oczach
dziecka” i na najlepsze hasło promujące postawy proekologiczne. Zorganizowano również prelekcje: w Szkole
Podstawowej w Dąbiu ze strażakami
z jednostki OSP w Dąbiu oraz w
Szkole Podstawowej w Gródkowie z
naczelnikiem OSP Psary Tomaszem
Kotem. Red.

Oświetlenie hybrydowe na ul. Irysów w Psarach

Akcja antysmogowa zorganizowana przez szkołę w Strzyżowicach
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INFORMACJE
BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 ROKU ŻYCIA
1 stycznia wszedł w życie zintegrowany system taryfowo-biletowy obowiązujący w środkach publicznego transportu
zbiorowego KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach oraz MZK Tychy. Jednym z najważniejszych elementów tego systemu jest wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do lat 16, mieszkających na terenie
Metropolii.
Dzięki zawartemu porozumieniu dzieci do dnia swoich 7 uro- można złożyć wniosek o wydanie karty. Odbiór karty należy dodzin mogą podróżować bezpłatnie na podstawie oświadczenia konać w jednym z POK-ów. W przypadku złożenia wniosku przez
osoby, opiekującej się nimi w czasie podróży. Młodzież, która internet należy wnieść opłatę wynoszącą 20 zł.
rocznikowo kończy 16 lat, urodzona między 1 stycznia, a 30 wrzeW przypadku dzieci do 13 roku życia, rodzic lub opiekun może
śnia jest uprawniona do darmowych przejazdów do 30 września, złożyć wniosek o wydanie karty i odebrać ją osobiście. Musi mieć
natomiast urodzona między 1 października, a 31 grudnia, posiada ze sobą własny dowód osobisty i legitymację szkolną dziecka.
uprawnienie do dnia swoich 16 urodzin.
Dzieci powyżej 13 roku życia mogą upoważnić dowolnego pełDarmowe przejazdy do końca marca obowiązują na podstawie nomocnika do złożenia w jego imieniu wniosku oraz odbioru
ważnej legitymacji szkolnej. Od kwietnia zwolnienie z opłat bę- karty. Pełnomocnikowi wystarczy własny dowód osobisty. Wzór
dzie przysługiwało na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie pełnomocnictwa jest załącznikiem do Regulaminu karty ŚKUP
Usług Publicznych (ŚKUP). Osoby korzystające z tego uprawnie- i znajduje się na stronie www.por-tal.kartaskup.pl/karty-skupnia będą musiały obowiązkowo odbijać swoją kartę w pojazdach. -obowiazuje-od-20.03.2017r
Zakodowanie uprawnień jest jednorazowe i można go dokonać
Obecnie trwają również prace nad usprawnieniem procesu
w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera. Podsta- wydawania kart. W związku z tym do szkół znajdujących się w
wą do zakodowania jest ważna legitymacja szkolna. Uprawnienie gminie Psary mają zostać przekazane tzw. tokeny, czyli identyfido darmowych przejazdów obowiązuje przez cały rok, również katory cyfrowe, pozwalające na zamówienie kart ŚKUP poprzez
w weekendy, wakacje i ferie zimowe.
Portal Klienta bez potrzeby ponoszenia opłaty w wysokości
Od 1 stycznia na terenie Metropolii obowiązuje również wspól- 20 zł. Otrzymane tokeny zostaną rozdysponowane przez szkoły
ny bilet jednorazowy, który uprawnia mieszkańców do przejaz- pomiędzy swoich uczniów. Pojawi się również możliwość dokodów wszystkimi liniami organizowanymi przez KZK GOP, MZKP nania grupowego odbiory kart, przez wyznaczonego pełnomoci MZK. To duże ułatwienie, dzięki któremu pasażerowie, którzy nika, w jednym z 41 POK-ów.
wybierają przejazdy liniami dwóch różnych organizatorów, nie
Wszystkie pojawiające się dodatkowo informacje na ten temat
będę musieli posiadać dwóch różnych biletów.
będą publikowane na stronie www.psary.pl/
Przypominamy, że obecnie istnieje możliwość wyrobienia karty
w następujący sposób:
• w jednym z 41 POK-ów, w których można złożyć wniosek
o wydanie karty, odebrać ją i zakodować na niej ulgę dla dziecka.
Lista wraz z dodatkowymi informacjami znajduje się na stronie:
www.portal.kartaskup.pl/punkty-obslugi-klienta
• w jednym z 8 POP-ów, w których można złożyć wniosek
o wydanie karty oraz zakodować ulgę dziecka. Odbiór karty należy dokonać w jednym z 41 POK-ów. Lista wraz z dodatkowymi
informacjami znajduje się na stronie: www.portal.kartaskup.pl/
punkty-obslugi-pasazera
• poprzez Portal Klienta (www.portal.kartaskup.pl/), w którym

RUSZYŁA REKRUTACJA DO NOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W GRÓDKOWIE
Już w lutym przedszkole przy Szkole Podstawowej w Gródkowie przyjmie kolejne dzieci. Jest to związane z przeprowadzką do nowo wybudowanego segmentu szkolnego w pełni przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Nowe sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt i funkcjonalnie urządzone. Utrzymane są w pastelowych barwach, ze starannie przemyślaną przestrzenią sprzyjają edukacji językowej, ruchowej, przyrodniczo – matematycznej i artystycznej.
Przedszkole posiada nowoczesny system monitoringu wizyjnego, a zdrowe i smaczne posiłki zapewnia szkolna stołówka.
Uzupełnieniem zajęć dydaktycznych są bezpłatne zajęcia dodatkowe nakierowane na rozwój psychoruchowy dzieci tj. zajęcia rytmiczno – taneczne, logorytmiczne oraz psychoruchowe
na basenie. Szczególnie warte uwagi są zajęcia specjalistyczne
prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju tj. zajęcia logopedyczne oraz ruchowo - korekcyjne.
Wychodząc na przeciw potrzebom rodziców, w Gródkowie
została utworzona dodatkowa, nowa grupa przedszkolna. Zajęcia będą się odbywać od 12.00 do 17.00. Przyjmowane są do
niej dzieci z terenu całej gminy Psary. Grupa jest adresowana do
najmłodszych dzieci (rocznik 2014 i 2015), dla których będzie to

pierwszy kontakt z przedszkolem. Maluchy będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach dopasowanych do ich wieku,
korzystania z pomocy edukacyjnych, ale co ważniejsze - dzięki
kontaktowi z rówieśnikami – uczenia się współpracy, rozwijania
możliwości komunikacyjnych, a nawet rozładowania energii.
Dzieci przyjęte teraz do przedszkola automatycznie będą mogły kontynuować naukę w nowym roku szkolnym.
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola są dostępne w sekretariacie lub na stronie szkoły: https://spgrodkow.edupage.org.
Należy je oddać w sekretariacie szkoły do dnia 9 lutego 2018 r.

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary”

NR 56/X/2017/2018

REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI W ZSP NR 2 W SARNOWIE
Uczniowie ZSP nr 2 w Sarnowie kolejny raz zdobyli nagrody w konkursie
dziennikarskim. Piotr Kozik, uczeń klasy Vb, zdobył III miejsce, natomiast Jan
Wyra, uczeń klasy VIa, wyróżnienie.
Takie konkursy to mekka przyszłych
literatów. Pozwalają nie tylko na zdrową rywalizację, ale też umożliwiają
rozwijanie warsztatu literackiego. Nagrodzeni chłopcy zostali zaproszeni
na uroczystą galę, która odbyła się

w Industrialnym Centrum Kultury w
Rybniku. Imprezie podsumowującej
konkurs, towarzyszyło spotkanie się
z Małgorzatą Piekarską - pisarką, blogerką, dziennikarką prasową i telewizyjną. Spotkanie zarówno młodych
literatów i oceniającego jury stanowiły możliwość wymiany doświadczeń i
bogatych przeżyć. Gratulujemy! ZSP
Sarnów

NAUCZYCIELE DZIECIOM
Jak co roku z okazji mikołajek nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach zrobili uczniom niespodziankę przygotowując przedstawienie pt. „Smerfne mikołajki”. Wszyscy
przeuroczo wyglądali w białych smerfnych czapeczkach i niebieskich koszulkach. W rolę najważniejszego smerfa
– Pepę Smerfa wcieliła się dyrektor
Dorota Pronobis-Kościńska. Pozostali

nauczyciele równie wzorowo odegrali
swe smerfne role, dostarczając wiele
uśmiechu i radości. Na koniec mikołajkowej imprezy sam Gargamel, którego
zagrał Wojciech Leśniak rozdał dzieciom słodkie upominki. Gratulujemy
nauczycielom poczucia humoru i odwagi. Czekamy na kolejne mikołajkowe
przedstawienie. SP Strzyżowice

SZLACHETNA PACZKA PO RAZ TRZECI
Uczniowie klasy Vb Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Sarnowie wraz
z wychowawcą Małgorzatą Borowiecką
oraz rodzicami włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Głównym celem akcji jest przekazywanie
bezpośredniej pomocy, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Uczniowie
w grudniu zbierali potrzebne artykuły,

MIKOŁAJKI W DĄBIU
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dąbiu z niecierpliwością
czekali na przybycie niezwykłego gościa.
Ubrani na czerwono, z mikołajkowymi
czapeczkami na głowach, z radością,
pozytywną energią i uśmiechami na
twarzach przywitali Świętego Mikołaja.
Na jego powitanie członkowie kółka teatralnego przygotowali przedstawienie,

piosenki oraz układ taneczny. Święty Mikołaj był zachwycony tak ciepłym przyjęciem. Następnie w asyście aniołków „wyruszył w podróż” po szkole, odwiedzając
wszystkie klasy i grupy przedszkolne.
Każdemu wręczył podarunek, a uczniowie odwdzięczyli się śpiewając wesołe
piosenki i recytując wierszyki. SP Dąbie

które zostały przekazane potrzebującej rodzinie. Udało się przygotować
23 paczki z potrzebnymi artykułami żywnościowymi, chemicznymi i szkolnymi.
Nie zabrakło także drobnych upominków, które zawsze są miłym świątecznym akcentem. Bardzo cieszymy się, że
rodzina, którą wybraliśmy otrzyma pomoc i wsparcie. SP Sarnów

12

GŁOS SZKOLNY
ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada to dzień, w którym na
świecie obchodzone są urodziny pluszowego misia. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu przyłączyły się do obchodów tego miłego świę-

ta. Przypadało ono w sobotę, więc urodziny misia zorganizowano w poniedziałek
27 listopada. Od rana dzieci przynosiły
do przedszkola swoje ulubione przytulanki misie i przedstawiały je swoim
koleżankom oraz kolegom, wspólnie bawiły się przy poświęconych misiom piosenkach, a także recytowały wierszyki
o misiach.
Wszyscy przedszkolacy obejrzeli ciekawą prezentację, która przybliżyła im
postacie misiów - bohaterów znanych
z bajek, takie jak: Miś Uszatek, Miś Koralgol, Miś Jogi, Miś Baloo, Miś Fantazy,
a także wygląd i zwyczaje różnych ga-

tunków niedźwiedzi. Wszyscy bawili
się przy piosenkach oraz oglądali bajkę
o Misiu Uszatku.
Światowy Dzień Misia stał się także okazją do rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego pt. „Mój ukochany miś”,
którego celem było: promowanie twórczości dziecięcej, pobudzenie inwencji
twórczej i fantazji oraz integracja dzieci
poprzez sztukę. Laureaci konkursu otrzymali od dyrektor dyplomy oraz nagrody
książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia. Ten dzień na
długo pozostanie w pamięci uczniów. SP
Dąbie

WIELKIE MISIOWE PRZYJĘCIE W SARNOWIE
Duże, małe, kolorowe, puchate
i mięciutkie. Pluszowe misie opanowały
Przedszkole w Sarnowie. „Przybyły” ze
swoimi małymi właścicielami, aby bawić
się, świętować i uczyć. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przedszkolaki
miały okazję do świętowania ze swoimi
milusińskimi razem z bibliotekarką Dominiką Buschmann, która zaprosiła je
do Biblioteki w Sarnowie. Tam na dzieci
czekał Miś, który miał dla przedszkolaków niespodzianki. Na początek każda

z grup zaśpiewała Misiowi sto lat i życzyła mu wszystkiego najlepszego. Później
dzieci wysłuchały krótkiego opowiadania o Misiu, który uczył się pływać. Po
opowiadaniu Miś zadał zagadki, z którymi dzieci poradziły sobie bez problemu.
Najwięcej radości sprawił konkurs na
najmniejszego, najbardziej puszystego,
najbardziej kolorowego i największego
misia. Każdy zwycięski miś otrzymał dyplom. Za wspólną zabawę i świętowanie
Miś poczęstował dzieci słodkim, małym

co nie co. Pluszak jest bardzo ważny dla
każdego dziecka. Można go przytulić,
a nawet zwierzyć mu się z sekretów. To
wielkie misiowe przyjęcie zostanie we
wspomnieniach dzieci na długi czas. SP
Sarnów

DZIECIAKI SADZENIAKI

W okresie przedświątecznym klasy III Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach udały się do Leroy Merlin w
Sosnowcu, by wziąć udział w niezwy-

kle interesujących zajęciach warsztatowych w ramach akcji „Dzieciaki
Sadzeniaki”. Podczas tej odmiennej
lekcji przyrody uczniowie zdobywali
wiedzę na temat uprawy i pielęgnacji
roślin oraz ich znaczenia dla środowiska. Dzieci aktywnie uczestniczyły
w zajęciach zadając pytania oraz rozwiązując zagadki. Po części teoretycznej przyszła pora na zajęcia praktyczne. Uczniowie zakasali rękawy, założyli
rękawiczki i zabrali się do sadzenia
krzewów iglastych. Samodzielnie zasadzone krzewy były powodem do

dumy. Staną się także ozdobą bożonarodzeniowego stołu. Takie działania
to start w realizację opracowanego
w szkole projektu badawczego pn.
„EKO-uprawy nie tylko dla zabawy”,
zakwalifikowanego do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Eko Odkrywcy
5”. Projekt ten ma na celu angażowanie i aktywizowanie dzieci do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania różnych zjawisk
przyrodniczych. SP Strzyżowice

TRADYCJE ANDRZEJKOWE I KATARZYNKOWE W MUZEUM ZAGŁĘBIA
W ramach realizacji zadania szkoły
w zakresie rozbudzania zainteresowania
przeszłością oraz tradycjami regionu,
w którym dzieci dorastają, uczniowie
klas III b oraz III c Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach, 30 listopada udali się
do Muzeum Zagłębia w Będzinie, gdzie
pod kierunkiem etnografów zwiedzali wystawy stałe, zgłębiając wiedzę na

temat przeszłości. W dalszej kolejności
wzięli udział w lekcji muzealnej na temat
tradycji andrzejkowych i katarzynkowych. Po wiedzy teoretycznej przyszła
pora na zabawy andrzejkowe z wykorzystaniem poznanych tradycji i obrzędów.
Niezwykła atmosfera sal muzealnych
oraz założone przez uczestników stroje
nawiązujące do tej tematyki wprawi-

ły ich w szczególny nastrój. Było dużo
emocji podczas wróżenia z wosku oraz
interpretacji powstałego obrazu w wyniku rzucenia cienia na ścianę. Wiele radości i humoru sprawiła uczniom wróżba
z przebijaniem igłą czerwonego serca
z imionami, a także inne tradycyjne wróżby. Lekcja historii stała się okazją do dobrej zabawy. SP Strzyżowice

GŁOS SZKOLNY
WYCIECZKI PRZEDSZKOLAKÓW Z DĄBIA

W grudniu dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
w Dąbiu wyjechały na dwie wycieczki.
Pierwszą była wizyta w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. Celem wycieczki było poznanie
funkcji biblioteki i pracy bibliotekarza
oraz rozbudzenie zainteresowania książkami. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach bibliotecznych, których tematem
była książka i czytelnictwo, a następnie
zwiedziły bibliotekę.
W grudniu przedszkolaki wyjechały
także do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Będzinie, na przedstawienie mikołajkowe

13

w wykonaniu uczniów szkoły. Tematyka
i charakter występu wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Przedszkolacy
podziwiali grę na różnych instrumentach
muzycznych oraz popisy taneczne i wokalne uczniów szkoły. Cała widownia
zachęcona przez prowadzącą koncert

miała także okazję zaśpiewać świąteczną piosenkę wraz z aktorami. Kulminacją
przedstawienia było pojawienie się na
scenie Świętego Mikołaja, którego mali
widzowie powitali z radością. Przedstawienie na długo pozostanie w pamięci
przedszkolaków z Dąbia. SP Dąbie

się złość, a także, że może ona przybierać
kierunek zewnętrzny (dokuczanie innym)
lub wewnętrzny (autoagresja). Uczniowie
dowiedzieli się w jaki sposób można sobie
poradzić ze złością w sposób pozytywny.
W ramach podsumowania dzieci stworzyły kodeks odpowiedniego zachowania.
Klasa IVa została objęta programem
profilaktycznym „Komunikacja w grupie”.
Zajęcia dotyczyły relacji interpersonalnych oraz efektywnego i pozytywnego
porozumiewania się między sobą. Dzieci,
poprzez szereg zabaw, ćwiczyły umiejętność komunikowania swych uczuć,
myśli i sądów w sposób akceptowalny

społecznie.
Uczniowie klasy V uczestniczyli w programie profilaktycznym „Jak być dobrym
kolegą?”. Tematyka spotkania skupiała się
na przypomnieniu prawidłowych zasad
współżycia społecznego oraz wypracowaniu sposobu podejmowania pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole
klasowym. Poprzez udział w zabawach
ruchowych uczniowie uczyli się akceptacji innych osób, a także budowania adekwatnej samooceny. Wydarzenie odbyło
się w ramach realizacji Rządowego Programu „Bezpieczna Plus”. SP Gródków

EMOCJE NA WODZY
Uczniowie szkoły w Gródkowie realizują szkolny program profilaktyczny
„Emocje na wodzy”. Służy on m.in. wyposażeniu uczniów w umiejętność radzenia
sobie z emocjami, określania granic prywatności oraz zapobieganiu agresji.
1 grudnia klasy II, IVa i V uczestniczyły
w warsztatach wychowawczych, przeprowadzonych przez Anitę Stachowiak, specjalistę ze Śląskiego Centrum Profilaktyki
i Psychoterapii z Katowic.
W klasie II przeprowadzony został program profilaktyczny „Kto mieczem wojuje” na temat przemocy. Dzieci dowiedziały się gdzie w ludzkim ciele kumuluje

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Okres świat Bożego Narodzenia wyzwala w ludziach wszystko, co najlepsze. Uczniowie i ich rodzice z Gródkowa
tradycyjnie włączyli się w dwie akcje
charytatywne: „Poduszka dla Maluszka”
oraz „Szlachetna Paczka”. Zebrali 35 poduszeczek, które zostały przekazane komitetowi społecznemu „Poduszkowiec”.
W czasie wizyty mikołajkowej, niektóre
poduszeczki zostały wręczone najmłodszym podopiecznym Szpitala Powiato-

wego w Oświęcimiu. Pozostałe poduszki,
w przedświątecznym okresie, trafią do 5
innych polskich szpitali.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również druga akcja. Udało się przygotować łącznie 20 paczek, w których
znajdowała się żywność, środki czystości, słodycze, pościel, kołdry i poduszki,
koce, ubrania oraz materiały szkolne. Za
pieniądze, które zostały zebrane (1984
zł) kupiono kanapę z fotelem oraz stolik.

W sobotę 9 grudnia paczki zostały dostarczone do magazynu „Szlachetnej
Paczki” w Siewierzu, a następnie przekazane wybranej rodzinie.
Każdy z nas może wcielić się w rolę
wolontariusza, albo... Świętego Mikołaja.
Warto pomagać innym i dzielić się z nimi
radością, nie tylko w przedświątecznym
okresie. SP Gródków

JASEŁKA
Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość
wszystkich wokół. Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują
bożonarodzeniowego świętowania.
18 grudnia dzieci z grupy starszej, a 20
grudnia maluszki zaprezentowały rodzicom montaże słowno - muzyczne dotyczące Świat Bożego Narodzenia. Historie

pokazujące sceny z życia Maryi, Józefa,
nowo narodzonego Jezusa, pasterzy, mędrców i aniołów, przeplatane pięknymi
i nastrojowymi kolędami, wprowadziły
wszystkich w radosny czas świąt spędzanych z najbliższymi. Jak co roku radość
młodych aktorów, którzy mogli wcielić się
w role oddające historię sprzed dwóch tysięcy lat, była ogromna, a brawa dumnych
rodziców były najlepszym podziękowa-

niem za trud i pracę włożoną w przygotowanie przedstawień. SP Gródków
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GŁOS SZKOLNY
UCZNIOWIE Z PSAR NA SYCYLII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Od 13 do 19 października 2017 r.
siedmioro uczniów w wieku 14 i 15
lat oraz trzy absolwentki Gimnazjum
w Psarach, pod opieką dwóch nauczycieli: Katarzyny Bacy i Magdaleny
Trzcionki, udali się na Sycylię. Celem
wyjazdu była realizacja działania zaplanowanego na czwartą łączoną mobilność osób uczących się w ramach,
trwającego już rok, dwuletniego projektu Erasmus+ „We want to volunteer
to make the world a better place.”
Na miejscu uczniowie zostali bardzo
ciepło i serdecznie przyjęci w domach
swoich włoskich kolegów i koleżanek.
Część uczniów mieszkała u rodzin
w Pioppo, a część u rodzin w Villaciambra.
Wspólnie z nowymi przyjaciółmi z Włoch, Hiszpanii i Czech, polscy
uczestnicy projektu jako wolontariusze
posprzątali cały ogród w Ośrodku Pomocy, działającym przy zakonie Kapucynów w Palermo, wyczyścili fontannę,
skosili trawę, zebrali i wyrzucili śmieci. Ponadto, w tym samym ośrodku,
przygotowali i rozdali obiad biednym
ludziom w jadłodajni oraz posegregowali ubrania z kontenerów.
Inne projektowe działania obejmowały: udział w prezentacjach szkoły

goszczącej, dotyczących włoskiego
systemu edukacyjnego i szkolnej działalności związanej z wolontariatem,
udział w seminarium poświęconym
kulturowej integracji imigrantów (seminarium i prezentacje były transmitowane online za pomocą kanału YouTube do nieobecnych szkół partnerskich
z Finlandii i Łotwy), udział w konkursie na najlepsze zdjęcie prezentujące
działania w zakresie wolontariatu we
wszystkich szkołach partnerskich oraz
udział w warsztatach z mozaiki. Odbyły
się również trzy lekcje języka włoskiego, bazujące na słownikach włosko-angielskich stworzonych przez uczniów
szkoły goszczącej.
Wszystkim bardzo spodobały się
wycieczki do Segesta, Erice, Palermo, Monreale, Trapani i Mondello.
We wszystkich tych miejscach podziwiali niesamowite bogactwo i różnorodność krajobrazów oraz zabytków
największej wyspy na Morzy Śródziemnym - Sycylii. Nigdy nie zapomną
turkusowego morza z ciepłą wodą,
otaczających z każdej strony wysokich
gór, wąskich uliczek, starożytnych ruin.
Jednak nie przyroda, słońce, zabytki
i historia stanowiły największą wartość
tej mobilności. Największą wartość

stanowił czas spędzony z włoskimi rodzinami, które otworzyły swoje domy
i serca oraz czas spędzony z uczniami
czterech europejskich szkół. Niesamowicie było obserwować jak włoskie rodziny spotykały się codziennie razem
w wybranych domach lub pizzeriach,
by rozmawiać, jeść, śmiać się i integrować. To wspaniałe, że uczniowie mogli
brać w tym udział. Mamy nadzieję, że
stworzą oni w przyszłości pokolenie,
które będzie równie otwarte i serdeczne w stosunku do ludzi ze swojego sąsiedztwa i innych krajów, jak to, które
poznali i, w którego życiu mogli uczestniczyć na Sycylii. SP Psary

GMINNY KONKURS „WIELCY POLACY”
Rok 2017 został ustanowiony przez
Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki. W związku z tym XIV edycja
Gminnego Konkursu „Wielcy Polacy”,
który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie,
została poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, który zajmuje szczególne
miejsce w panteonie narodowych
bohaterów. Jest symbolem wolności
i wzorem patrioty. Na spotkanie do
Sarnowa przybyli: sekretarz gminy
Psary Mirella Barańska-Sorn, nauczyciele historycy oraz uczniowie, uczestnicy konkursu, których serdecznie

przywitała dyrektor szkoły Małgorzata Barańska. Spotkanie rozpoczęli
uczniowie klasy Vb, którzy przygotowali inscenizację historyczną na
temat bohatera konkursu. Następnie
drużyny przystąpiły do rywalizacji,
która pozwoliła wyłonić zwycięzców.
I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa
w Dąbiu, II miejsce Szkoła Podstawowa w Sarnowie i Gródkowie, III miejsce
Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach.
Uczniowie podczas konkursu musieli
wykazać się nie tylko wiedzą na temat
życia i działalności Tadeusza Kościuszki, ale także umiejętnościami z zakresu

chronologii czy kartografii. Wszystkim
serdecznie gratulujemy. Wręczenia
nagród i dyplomów w imieniu wójta
gminy Psary dokonała Mirella Barańska-Sorn. SP Sarnów
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INFORMACJE
STUDENCI UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO ODKRYWALI TAJEMNICE WODY

O niezwykłych właściwościach wody traktował ostatni wykład Uniwersytetu Dziecięcego, który odbył się
13 stycznia w sali bankietowej GBP. Dzięki licznym doświadczeniom i kontaktowi z tym najbardziej tajemniczym
płynem na Ziemi młodzi studenci uniwersytetu przekonali się, że na co dzień mają do czynienia z wielką tajemnicą, jaką stanowi tak wszystkim dobrze znana i niezbędna do życia woda.
Prowadzący wykład dr inż. Paweł
Sobczak pokazał uczestnikom wiele
dziwnych i zarazem ciekawych właściwości i zastosowań wody. Dzieci dowiedziały się z doświadczeń, że woda
może sklejać powierzchnie oraz, że doskonale przewodzi prąd i rozpuszcza
wiele substancji. Jeśli do tej pory ktoś
myślał, że to najbardziej pospolita substancja na Ziemi to, po sobotnim wykładzie, jego wiedza uległa znacznemu
rozszerzeniu.
Woda to najbardziej rozpowszechniony, ale i jeden z najdziwniejszych
związków chemicznych na Ziemi. Jako
jedna z niewielu substancji może występować w trzech stanach skupienia:
stałym, ciekłym i gazowym. Ma ogromną pojemność cieplną, szczególną gęstość i nietypową budowę atomową,
która czyni ją wyjątkowym rozpuszczalnikiem.

Młodzi studenci dowiedzieli się podczas zajęć jakie tajemnice skrywa woda

W ciągu ostatnich dziesięcioleci naukowcy dowiedzieli się na temat wody
o wiele więcej, niż w całej dotychczasowej historii ludzkości. Dzięki tej wiedzy rośnie ilość dziedzin naszego życia, w których można z powodzeniem
stosować właściwości wody. Dla ludzi

najważniejszym jej zastosowaniem są
właściwości podtrzymujące procesy
życiowe. Każdy z nas w 60 procentach
składa się z wody, a pozbawienie jej
organizmu na kilka dni skutkowałoby
śmiercią. GBP.

W PSARACH PONOWNIE ZAGRAŁA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!
14 stycznia gmina Psary, już po raz 7, zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, społeczników i mieszkańców gminy Psary udało się zebrać aż 97 992 zł!
O godz. 18:00 na placu przez Urzę- Nowak, Aneta Sowul, NZOZ w Psarach, w Strzyżowicach.
Na zakończenie ciepłe słowa oraz podem Gminy w Parach rozpoczął się firma Wulkan oraz firma Grinex.
koncert finałowy połączony ze zbiórką
W tym roku w gminie Psary działały dziękowania zebranym mieszkańcom,
pieniędzy i quizem fantowym. Na scenie cztery sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecz- sponsorom, wolontariuszom i zaangapojawiły dzieci i młodzież z zespołów nej Pomocy, a pieniądze zbierało aż 161 żowanym organizacjom przekazał wójt
szkolno-przedszkolnych w Sarnowie wolontariuszy. Koordynatorami sztabów gminy Psary Tomasz Sadłoń. 26. Finał
i Strzyżowicach oraz szkół podstawowych byli: Dorota Laskowska w Szkole Pod- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Gródkowie, Dąbiu i Psarach. Gwiazdą stawowej w Psarach, Dorota Dzielawska odbył się pod hasłem „dla wyrównania
wieczoru był zespół Exodus Band. W trak- w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Agniesz- szans w leczeniu noworodków”. Zebrane
cie koncertów zebrani mogli rozgrzać się ka Regulska w Zespole Szkolno-Przed- pieniądze zostaną przekazane na sprzęt
gorącą herbatą i kawą oraz poczęstować szkolnym w Sarnowie oraz Przemysław dla szpitalnych oddziałów neonatolociastami i babeczkami ufundowanymi Wach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym gicznych. Red.
przez Marzenę i Mariusza Kawiorskich.
Tradycyjnie o 20:00 rozbłysło „światełko
do nieba”.
Sponsorami licznych atrakcji w trakcie
gminnego finału byli: samorząd gminy
Psary, Anna i Tomasz Sadłoniowie, salon
fryzjerski „Oliwia”, FHU Oliwia – Dąbie
Chrobakowe, Marcin Cela Auto-Klima-Serwis, Gospodarstwo Ogrodnicze
Tadeusz Mularski, Maria Mularska, supermarket „Karolina”, kwiaciarnia Marka
Łapanowskiego, Bank Spółdzielczy w Będzinie, radny Robert Zieliński, Edyta Sarnik z salonu fryzjerskiego „Oliwia”, Iskra
Psary, Zagłębie Sosnowiec, kwiaciarnia
FlooArt, Zakład Introligatorski Marka
Gawrona, NZOZ „Medicus”. Finansowo
Na scenie podczas finału WOŚP zaprezentowały się dzieci ze szkół i przedszkoli
finał WOŚP wsparli również: Sebastian
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KULTURA
ZNAMY LAUREATÓW STYPENDIUM SPORTOWEGO WÓJTA GMINY PSARY

15 stycznia w sali bankietowej w Psarach odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Sportowych Wójta Gminy
Psary mieszkańcom gminy, którzy w ubiegłym roku wykazali się największymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
Na uroczystości pojawili się stypendyści z rodzicami, wójt Tomasz Sadłoń,
zastępca wójta Marta Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn oraz
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Psary Grażyna Polasiak.
Laureatami zostali:
• Nina Zapora - trenuje taekwondo,
zawodniczka Klubu Sportowego Mistral.
Jej najważniejsze osiągnięcie to II miejsce na 24. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Taekwondo w konkurencji
techniki specjalne.
• Zuzanna Zapora - trenuje taekwondo, zawodniczka Klubu Sportowego
Mistral. Jej najważniejsze osiągnięcia to
m.in.: II miejsce na zawodach Taekwondo Polish Open Cup w Opolu w konkurencji soft-stick, III miejsce na zawodach
Taekwondo Polish Open Cup w Opolu
w konkurencji tempówki, I miejsce na
24. Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski w Taekwondo w konkurencji tempówki.
• Jan Kopcik - trenuje tenisa ziemnego,
zawodnik Klubu Sportowego „Górnik
Bytom”. Jego najważniejsze osiągnięcia
to m.in.: III miejsce w International Tennis
Tournament Kolobrzego Cup – Tennis
Europe Junior Tour, I miejsce w singlu
chłopców w Turnieju OTK Młodzików
w SCT Pszczyna, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików – Super Seria, I miejsce w Halowym
Ogólnopolskim Turnieju Młodzików,
I miejsce w Halowych Mistrzostwach Śląska Młodzików.
• Jakub Ucieszyński - trenuje koszykówkę, zawodnik klubu MKS Dąbrowa
Górnicza. Jego najważniejsze osiągnięcia to m.in.: MVP – najlepszy zawodnik
X edycji Marcin Gortat Camp – Dąbrowa
Górnicza 2017, I miejsce w ogólnopolskim turnieju Wieliczka Cup 2017, MVP
– najlepszy zawodnik w ogólnopolskim
turnieju Wieliczka Cup 2017, II miejsce na
IV międzynarodowym turnieju Dojlidy
Cup Białystok 2017.
• Antonina Pogoda - trenuje gimnastykę artystyczną w Akademii Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec. Jej najważniejsze osiągnięcia to: I miejsce za układ
z obręczą na Międzynarodowym Turnieju Poznańskie Koziołki, III miejsce na Międzynarodowych Zawodach Fenix Cup

Laureaci Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary 2017 r.

w Kijowie, IV miejsce na zawodach PECS
CUP HUNGARY.
• Mateusz Grabis - trenuje kolarstwo,
zawodnik Voster Uniwheels Profesional
Continental Team w sezonie 2017. Jego
najważniejsze osiągnięcia to m.in.: I miejsce w klasyfikacji drużynowej Wyścigu
Solidarności i Olimpijczyków UCI2.2,
I miejsce w klasyfikacji aktywnego Grand
Prix Doliny Baryczy Żmigród-Milicz UCI
1.2, III miejsce w Międzynarodowym Kryterium Kolarskim w Pszczynie „Memoriał
Kazimierza Gazdy”.
• Angelika Wątor - trenuje szermierkę
w klubie sportowym ZKS Sosnowiec.
Jej najważniejsze osiągnięcia to m.in.:
III miejsce w klasyfikacji indywidualnej
na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców w Mińsku, II miejsce w Pucharze Polski Seniorów, II miejsce na Mistrzostwach
Polski Młodzieżowców indywidualnie.
Ponadto Angelika jest złotą medalistką
Igrzysk Olimpijskich w Baku i srebrną
medalistką Mistrzostw Świata.
• Maja Słowikowska - trenuje jazdę
konną. Jej najważniejsze osiągnięcia to:
II miejsce w Mistrzostwach Świata w jeździe bezogłowia oraz II miejsce w próbie
Caprillego.
• Anna Łukasik - trenuje szermierkę, zawodniczka klubu sportowego Towarzystwa Miłośników Szermierki ZAGŁĘBIE w
Sosnowcu. Jej najważniejsze osiągnięcia
to II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w szabli kobiet,
VIII miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów w szabli kobiet
i VIII miejsce w II Pucharze Polski Juniorek

w szabli.
• Tymon Niemczyk - trenuje taekwondo w Klubie Sportowym Mistral. Jego
najważniejsze osiągnięcia to m.in.:
I miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Taekwondo w konkurencji
techniki specjalne, III miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Taekwondo w konkurencji walki soft-stick,
III miejsce w Polish Open Cup.
• Krzysztof Pilarczyk - zawodnik sekcji
zapaśniczej. Jego najważniejsze osiągnięcia to m.in.: I miejsce w XXII Ogólnopolskim Turnieju Młodziczek i Młodzików
w zapasach styl wolny, I miejsce Puchar
Śląska Młodzików w zapasach styl wolny,
III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach styl
wolny.
• Monika Szczęsna - trenuje lekkoatletykę, zawodniczka klubu AZS AWF Katowice. Jej najważniejsze osiągnięcia to
m.in.: I miejsce w Mistrzostwach Śląska
Seniorów w biegu na 400 m, I miejsce
w Lekkoatletycznym Pucharze Polski
w biegu na 400 m. Ponadto jest finalistką Mistrzostw Polski Seniorów Halowych
w biegu na 200 m.
• Emilia Maziarz - trenuje żeglarstwo,
zawodniczka Klubu Sportowego Energetyk w Jaworznie. Jej najważniejsze
osiągnięcia to m.in.: I miejsce w Rybnickich Regatach Żeglarskich, V miejsce w
Śląskim Pucharze Optymista, II miejsce w
Otwartych Mistrzostwach Polski LOK Pyskowice, I miejsce w Pucharze Dni Morza.
c.d. na str. 17
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• Julia Maziarz - trenuje żeglarstwo,
zawodniczka Klubu Sportowego Energetyk w Jaworznie. Jej najważniejsze osiągnięcia to m.in.: III miejsce w Otwartych
Mistrzostwach Polski LOK Pyskowice,
VI miejsce w Pucharze Beskidów Zarzecze, IV miejsce w Pucharze Dni Morza
Międzybrodzie Bialskie.
• Mateusz Augustyn - trenuje piłkę
nożną, reprezentant Śląskiego Związku
Piłki Nożnej. Mateusz brał udział w Ogólnopolskim Projekcie PZPN o nazwie Akademia Młodych Orłów oraz w szkoleniu
piłkarskim na zaproszenie szkółki piłkarskiej BVB Borussia Dortmund.
• Miłosz Majcherczyk - trenuje piłkę nożną, zawodnik I Ligowego Klubu
Sportowego Zagłębie Sosnowiec. Miłosz
dostał powołanie do Krajowej Reprezentacji Polish Soccer Skills, kategorie
U-12 i brał udział m.in. w największym,
młodzieżowym turnieju piłkarskim Ayia
Napa – Cypr.
• Jan Zaporowski - trenuje taekwondo
w Klubie Sportowym Mistral oraz żeglarstwo. Jego najważniejsze osiągnięcia to

m.in. III miejsce w Silesian Mistral Open
Cup w konkurencji w kategorii soft stic,
III miejsce w Silesian Mistral Open Cup
konkurencji w kategorii techniki specjalne oraz I miejsce w regatach klubowych
KS Energetyk.
• Krzysztof Staropilny - trenuje taekwondo, zawodnik Klubu Sportowego
Mistral. Jego najważniejsze osiągnięcia
to m.in.: udział w 24. Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Taekwondo,
II miejsce w Silesian Mistral Open Cup
w konkurencji soft stick, I miejsce w Silesian Mistral Open Cup w konkurencji
techniki specjalne.
• Bartosz Zieliński - zawodnik sekcji
podnoszenia ciężarów GKS Andaluzja.
Jego najważniejsze osiągnięcia to m.in.:
drużynowy Mistrz Śląska do lat 20, Mistrz
Śląska w podnoszeniu ciężarów do lat 20,
Mistrz Śląska w podnoszeniu ciężarów
do lat 23.
• Edyta Wacławczyk - trenuje siatkówkę w MKS Dąbrowa Górnicza. Jej najważniejsze osiągnięcia to m.in. uczestnictwo
w Regionalnym Turnieju Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych im. Wiesła-

wa Gawłowskiego – tytuł najlepszej środkowej, powołanie na obozy szkoleniowe
Kadr Śląska Młodziczek i Młodzików 2017
oraz na konsultację Kadry Nadziei Olimpijskich TNO.
• Kamila Maziarz - trenuje żeglarstwo,
zawodniczka Klubu Sportowego Energetyk w Jaworznie. Jej najważniejsze osiągnięcia to m.in.: IV miejsce w Otwartych
Mistrzostwach Polski LOK, IV miejsce
w Pucharze Beskidów, II miejsce w Pucharze Dni Morza oraz powołanie do Kadry Młodzików Województwa Śląskiego
w klasie Optimist.
• Michał Flak - trenuje piłkę nożną
w Klubie Sportowym Rozwój Katowice. Sukcesy zdobywa również w tenisie
stołowym. Jego najważniejsze osiągnięcia to: I miejsce w I lidze wojewódzkiej
C2 rocznik 2004, II miejsce w Mistrzostwach Gminy Psary w tenisie stołowym
chłopców, III miejsce w Turnieju Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary,
II miejsce zespołowe w Rejonowych Zawodach Tenisa Stołowego. Red.

MIKOŁAJKI W DĄBIU I W PRECZOWIE
W tym roku dzieci z gminy Psary miały okazję spotkać się z Mikołajem 1 grudnia w Ośrodku Kultury
w Preczowie oraz 3 grudnia w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

Na imprezie Mikołajkowej w Dąbiu nie zabrakło animacji ruchowych dla dzieci

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w
preczowskim ośrodku kultury zorganizował: GOK, sołtys Wojciech Kamecki i
druhowie z OSP Preczów. Podczas imprezy można było wysłuchać utworów granych przez Natalię Kyrcz i Juliana Sikorę
uczniów szkoły muzycznej w Będzinie,
resztę wieczoru umilali gościom artyści
ze Studia Teatralnego Yapa. Następnie
przybył św. Mikołaj i obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami, na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek sponsorowany przez
wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia oraz
dyrektor GOK Annę Nagły. Organizatorzy
pragną podziękować sponsorom Agniesz-

ce i Leszkowi Piwowarczykom.
3 grudnia w Ośrodku Kultury w Dąbiu
odbyła się Gminna Impreza Mikołajkowa,
która zgromadziła potężną grupę najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Jak co roku na naszych milusińskich
czekało mnóstwo zabaw, atrakcji oraz
słodkie upominki. Na scenie zaprezentowali się laureaci III Festiwalu Piosenki
Dziecięcej „Piosenki z Fonoteki” odbywającego się w listopadzie w GOK
w Gródkowie. Zwycięzcy odebrali z rąk
wójta gminy Psary dyplomy i nagrody
w postaci kart upominkowych. Dużym
zainteresowaniem cieszył się występ sekcji akrobatycznej kierowanej przez Anitę

Szumiec oraz występ Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” działającej przy ZSP
w Strzyżowicach. Do wspólnej zabawy,
tańca i śpiewania porwał dzieci wesoły,
zielony elf, który umilił czas oczekiwania
na Świętego Mikołaja. Imprezę zwieńczył
kosz pełen słodkości ufundowany przez
GOK i wójta Tomasza Sadłonia oraz wata
cukrowa, którą częstował Jacek Skorek.
Na zakończenie spotkania dzieci pozowały do pamiątkowych zdjęć z Mikołajem i Elfem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok! GOK.

W Preczowie sołeckie Mikołajki wyszły
jak zawsze udanie
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KULTURA
KONCERTY KOLĘD I PASTORAŁEK W DĄBIU I GRÓDKOWIE

W miniony weekend w Dąbiu
i Gródkowie odbyły się dwa niezwykle nastrojowe koncerty kolęd i pastorałek.
Pierwszy wieczór kolęd i pastorałek
odbył się 6 stycznia w sali bankietowej
OSP w Dąbiu. Spotkanie rozpoczął pokaz multimedialny prezentujący przybycie Trzech Króli. Następnie na scenie
zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dąbiu z przedstawieniem pt. „Opowieść wigilijna”. Po części
teatralnej wszystkich przybyłych gości
przywitał wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, a wkrótce potem przyszedł czas
na część muzyczną, podczas której na
scenie z najpiękniejszymi polskimi i zagranicznymi kolędami i pastorałkami
wystąpiły zespoły: Zagłębianki, Brzękowianie, Strzyżowiczanie, Od-Do, Tęcza,
Dąbie, Nasz Gródków, Kapela Gródków
oraz solista Jacek Gwóźdź.
7 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie obył się świąteczny
koncert zespołu Dzień Dobry, który został zorganizowany przez Parafię pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach
oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Psary. Wszystkich zebranych przywitał
proboszcz psarskiej parafii Jan Piekarski oraz Bogdan Brzózka. Następnie

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu podczas „Wieczoru kolęd i pastorałek”

Koncert zespołu „Dzień dobry” w Psarach

w magiczny, świąteczny nastrój zgromadzonych gości wprowadziły ciekawe
aranżacje kolęd i pastorałek. Koncert

był także doskonałą okazją do integracji
społeczności psarskiej parafii. GOK.

GMINNE OBCHODY BARBÓRKI
4 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyła się tradycyjna Barbórka, na którą przybyli
górnicy z gminy Psary i gmin ościennych.
4 grudnia 2017 r. w GOK w Gródkowie odbyła się traycyjna Barbórka, na
którą przybyli górnicy z naszej gminy i
gmin ościennych.
Obchody rozpoczęła uroczysta
Msza Święta w intencji górników odprawiona w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach.
Po mszy nastąpił przejazd autokarów na wspólne biesiadowanie gwarków do Gminnego Ośrodka Kultury
w Gródkowie, które trwało aż do godzin popołudniowych. Górnicy bawili
się przy oprawie muzycznej orkiestry
dętej pod batutą Ireneusza Sobieraja
oraz Mirosława Krawczyka.
Górnicy gorąco podziękowali organizatorom Jacentemu Kubicy, Januszowi Trzcionce, Darkowi Katolikowi, Wojtkowi Boreckiemu, Leszkowi Skrzypcowi
oraz Waldemarowi Łągowikowi za kontynuację tej pięknej tradycji górniczej

oraz pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury za przygotowanie uroczystości.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, dy-

rektor GOK Anna Nagły, ksiądz Jan Piekarski, Bolesław Ciepiela oraz Marian
Flak. GOK.

Górnicy z terenu gminy Psary po raz kolejny obchodzili swoje święto
w Gminnym Ośrodku Kultury. Fot. A. Grzybek.
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INFORMACJE
KOLEJNE SUKCESY JANA KOPCIKA
Jan Kopcik sezon 2017 w rankingu Polskiego Związku Tenisowego zakończył jako 6. zawodnik w Polsce do lat 14.
W ubiegłym sezonie wywalczył
brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski, a w letnich miesiącach intensywnie grał na turniejach rangi europejskiej Tennis Europe,
gdzie między innymi uplasował się na
III miejscu w Turnieju Tennis Europe
w Kołobrzegu.
Rok 2018 rozpoczął jako zawodnik
w kategorii do lat 16 i obecnie zaj-

muje 28. miejsce w kraju. Jasiek kolejny sezon zaczął bardzo pracowicie.
W styczniu wyjechał budować formę
do Akademii Tenisa Ferrera w Hiszpanii. Natomiast 23 lutego odbędzie się
Gala Klubu Tenisowego Górnik Bytom
w Teatrze Rozbark w Bytomiu, gdzie
młody sportowiec odbierze nagrodę
za zajęcie III miejsca w rywalizacji zawodników klubu o grant prezesa. Red.

Janek Kopcik

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA PASJĄ ANTONINY POGODY

Antonina Pogoda, mieszkanka Gródkowa, od lat trenuje gimnastykę artystyczną. Na swoim koncie ma już wiele
sukcesów. Poniżej prezentujemy wywiad z młodą gimnastyczką.
Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się
Twoja przygoda z gimnastyką artystyczną? Od jak dawna trenujesz?
Antonina Pogoda: Swoją przygodę z gimnastyką zaczęłam mając 5 lat.
Oglądałyśmy z mamą występy gimnastyczek w telewizji i bardzo spodobały
mi się występy ze wstążką. Od tamtej
pory nieprzerwanie trenuję.
GGP: Treningi odbywają się często?
AP: Obecnie treningi odbywają
się 6 razy w tygodniu, w tym także
w soboty i niedziele, po 3 lub 4 godziny dziennie. Trenuję w Sosnowcu
w Akademii Gimnastyki Artystycznej,
a moja trenerka Anastazja pochodzi
z Ukrainy.
GGP: Czy często zdarzają Ci się
kontuzje?
AP: Nie, gimnastyczki artystyczne
są przecież z gumy ;)
GGP: Na swoim koncie masz już
wiele osiągnięć w tej dyscyplinie
sportowej, możesz nam przybliżyć
jakie?

AP: Wśród moich ostatnich osiągnięć są złoty medal za układ z obręczą na Międzynarodowym Turnieju
Poznańskie Koziołki organizowanym
przez klub Dąbrówka Poznań, brązowy medal na Międzynarodowych
Zawodach Fenix Cup w Kijowie oraz
4. miejsce na zawodach PECS CUP
HUNGARY. Przede mną wiele zawodów w tym roku. W najbliższym czasie
2-4 lutego występuję na międzynarodowych zawodach w Sosnowcu, które
organizuje mój klub, a 13-go lutego
wyjeżdżam na 6 dni do Estonii, na bardzo prestiżowe zawody Miss Valentine. Mam nadzieję, że zobaczę tam najlepsze gimnastyczki z całego świata,
a może nawet uda mi się zrobić z nimi
zdjęcie.
GGP: Czy masz jakieś plany na
przyszłość związane z tą dyscypliną
sportową?
AP: Gimnastyka artystyczna to
moja pasja, zajmuje cały mój wolny
czas. Może kiedyś moja ciężka praca
pozwoli na startowanie z flagą Polski

Antonina Pogoda

na ramieniu, to moje marzenie.
GGP: Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów.

WSPOMNIENIE O CZESŁAWIE PIERZCHALE
W grudniu ubiegłego roku odszedł od nas Czesław Pierzchała, współzałożyciel klubu Jedność Strzyżowice.
Czesław Pierzchała był jednym
z założycieli i wieloletnim prezesem
Jedności Strzyżowice. Funkcję tę pełnił najdłużej ze wszystkich prezesów
w historii klubu, a swoim zaangażowaniem przyczynił się do wybudowania stadionu w Strzyżowicach.
Przez ostatnie kilkanaście lat był również honorowym prezesem Jedności.
Mimo podeszłego wieku starał się być

na każdym meczu ukochanej drużyny.
Czesław Pierzchała posiadał wiele
odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznakę Honorową Śląskiego Związku
Piłki Nożnej. W lipcu ubiegłego roku
został odznaczony wraz z małżonką
Zofią Medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Red.

Czesław Pierzchała
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10 LAT KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW Z PSAR
9 grudnia w sali bankietowej w Psarach odbył się jubileusz 10-lecia Koła Emerytów i Rencistów z Psar.
W jubileuszu uczestniczyli człon- Jadwiga Barańska, Zofia Bochenek, zdrowia, pomyślności i satysfakcji
kowie Koła i zaproszeni goście, wśród Wiesława Ciemięga, Danuta Furman- z działalności w Kole, które stało się
których znaleźli się m.in.: wójt gminy kiewicz, Maria Kowalska, Czesława nieodłącznym elementem życia kulPsary Tomasz Sadłoń, przewodniczący Krawczyk, Alicja Nowak, Zenobia Sza- turalnego i społecznego gminy Psary.
Rady Gminy Jacenty Kubica, sekretarz stak, Maria Niedbała i Krystyna Pawik. Impreza była również okazją do wręZ okazji jubileuszu w stronę spo- czenia seniorom prezentu od psargminy Mirella Barańska-Sorn, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Anna Na- łeczności seniorów popłynęła moc ży- skiego samorządu.
Jubileusz uświetnił występ sopragły, dyrektor Gminnej Biblioteki Pu- czeń, które złożyli również zaproszeni
blicznej Helena Warczok, sołtys Psar goście. Wójt Tomasz Sadłoń przeka- nistki Jolanty Kremer i tenora Oskara
Mirosława Sokołowska, prezes OSP zał dla wszystkich jubilatów najser- Jasińskiego, którzy są cenionymi w caPsary Dariusz Kościński, przedstawi- deczniejsze gratulacje oraz życzenia łej Polsce artystami. Red.
ciele innych Kół Emerytów i Rencistów
działających w gminie Psary oraz Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.
Uroczystość poprowadziła prezes Koła Ewa Kozieł, która przywitała
zgromadzonych jubilatów i zaproszonych gości. Impreza była okazją do
przypomnienia 10-letniej historii Koła,
wspólnego wspominania i snucia planów na przyszłość. Był również czas na
wręczenie dyplomów uznania założycielom Koła wśród których znaleźli się:
pełniący przez 10 lat funkcję prezesa
Wiesław Zarychta oraz Eulalia Sowa,
Wyróżnieni założyciele Koła Emerytów i Rencistów z Psar
Teresa Olesińska, Władysława Zapała,

SPROSTOWANIE

W numerze 11/146 w artykule
o oświetleniu hybrydowym znajdującym się na str. 1 pomyłkowo napisali

śmy, że radna Rady Gminy Psary Anna
Gwiazda mieszka na ul. Irysów . Anna
Gwiazda mieszka na ul. Kolejowej.

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

KONCERT
OPERETKOWO - MUSICALOWY
pt. „Co się dzieje oszaleję - karnawałowy zawrót głowy”

Zapraszamy na wyjątkowy koncert operetkowo - musicalowy
,,Przeboje muzyki światowej - od Straussa do Presleya”
w wykonaniu artystów łódzkiej sceny teatralnej,
Opery Podlaskiej oraz Warszawskiej Opery Kameralnej.

4 LUTEGO O GODZ. 17:00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2.
WSTĘP WOLNY
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Gródków ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

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

Przepraszamy za zaistniały błąd. Red.

