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Egzemplarz bezpłatny

Nabór wniosków na eko-dotacje od 11 stycznia 2016 r.!
Gmina Psary ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie docieplenia budynków mieszkalnych oraz na
wymianę pieców węglowych na kotłownie na gaz lub biomasę. Łącznie na oba zadania właściciel budynku
może otrzymać nawet 52,5 tys. zł. dotacji. Wnioski można składać już od 11 stycznia.
Od 11 stycznia 2016 r. wniosek o
przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które planują wykonać docieplenia
budynków (docieplenia ścian, dachu/
stropodachu, wymiany okien) i/lub osoby, które zamierzają zrezygnować z kotła
węglowego na rzecz ogrzewania domu
paliwem gazowym lub biomasą. Przy
okazji wymiany kotła można również starać się o dotację na instalację kolektorów
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
Zakres inwestycji i wysokość dotacji
Dotacje można otrzymać nie tylko na termomodernizację domu, ale także na wyZgłoszenia będą przyjmowane od
mianę kotła węglowego oraz instalację technologii odnawialnych źródeł energii
osób chętnych do udziału w dwóch prony ze środków Wojewódzkiego Fundu- przez:
gramach. Każdy mieszkaniec chętny do
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki a) docieplenie ścian – dofinansowanie
skorzystania z systemu dofinansowań
Wodnej w Katowicach oraz środków maksymalne 16 000 zł,
określa samodzielnie, czy przystępuje
budżetu gminy. Celem projektu jest b) docieplenie stropów lub dachów –
tylko do jednego czy do obu programów.
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emi- dotacja max. 9 600 zł,
PROGRAM PIERWSZY. Termo- towanych do powietrza z procesów spa- c) wymianę okien – dotacja max. 14 400 zł.
izolacji budynków indywidualnych lania paliw stałych w budynkach jednoUzyskanie dotacji do termomoderni– projekt realizowany w ramach „Pro- rodzinnych. Wysokość dofinansowania zacji budynku możliwe jest w przypadku,
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji na wyniesie do 80%, ale nie więcej niż 40 gdy Inwestor:
terenie Gminy Psary”, współfinansowa- 000 zł. Program realizowany będzie poc.d. na str. 1

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla nas czasem radości i pokoju,
spędzonym w gronie bliskich oraz wolnym od trosk codzienności.
Kolejny zaś 2016 rok niech obfituje w szczęśliwe chwile,
przynosi spełnienie marzeń oraz daje jeszcze więcej satysfakcji z życia.
Wszelkiej pomyślności i zdrowia życzą:
Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica

Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 1 „Nabór wniosków na eko...”

• posiada w budynku wyłącznie
ekologiczne źródło ciepła (kocioł
gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii)
• lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe (co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem np.
protokołem likwidacji, kartą przekazania
odpadu) i zobliguje się do instalacji kotła
gazowego lub na biomasę w ramach drugiego projektu, o którym mowa poniżej
lub instalację przeprowadzi samodzielnie
na własny koszt w ciągu 1 roku od daty
zakończenia termomodernizacji.
Nabór do programu pierwszego będzie ciągły, a o zakwalifikowaniu do niego
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
PROGRAM DRUGI. Wymiana
indywidualnych źródeł ciepła (wymiana kotła węglowego na nowy na gaz
lub biomasę) oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w
modernizowanych pod względem
energetycznym budynkach – reali-

zowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (RPO WSL)
na lata 2014-2020. Celem tego projektu
jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza z procesów
spalania paliw stałych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych. Program realizowany
będzie poprzez:
a) wymianę starych pieców węglowych
na nowe kotły na gaz lub biomasę oraz
wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
b) wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,
c) wykonanie instalacji pompy ciepła,
d) wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Wysokość dofinansowania wyniesie:
a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w
przypadku wymiany starych źródeł ciepła
na nowe źródła ciepła gazowe lub biomasę oraz 12 750 zł w przypadku instalacji
kolektorów słonecznych,
b) 80% (chyba że Regulamin konkursu w

ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do
Działania 4.3 publikowany przez Urząd
Marszałkowski Woj. Śląskiego będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż 17 000
zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Podstawowym działaniem w tym
projekcie będzie wymiana kotła c.o., natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany
instalacjami odnawialnych źródeł energii,
może przy okazji wymiany kotła zainstalować w swoim domu kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne. Program
skierowany jest do osób, które już teraz
mają ocieplony dom lub równocześnie
będą przeprowadzać inwestycję polegającą na ociepleniu domu i wymianie pieca
węglowego na gazowy lub biomasę.
Nabór do programu drugiego będzie
trwał do 31 stycznia 2016 r., a o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Na stronach 19-22 niniejszej gazety zamieszczono wzory wniosków oraz regulaminy przyznawania dofinansowania, które można
wyciąć i wypełnić.

Zmienia się otoczenie szkoły w Dąbiu
Dwa tygodnie po rozstrzygnięciu przetargu na zagospodarowanie otoczenia szkoły w Dąbiu firma Duet Usługi
Drogowo-Mostowe z Zawiercia przystąpiła do pierwszych prac na terenie szkoły.
niej stronie szkoły z urządzeniami siłowni zewnętrznej, chodnik do boiska wielofunkcyjnego, nowe ogrodzenie dla całego
placu szkolnego. Zadanie obejmie również remont schodów
prowadzących do szkoły oraz wykonanie monitoringu całego terenu placówki oświatowej w Dąbiu. W ramach robót
wymienione będą także dwa zbiorniki na ścieki sanitarne na
nowe o pojemności 10m³ każde.
Plan robót przewiduje także poprawę infrastruktury drogowej przy szkole poprzez modernizację dojazdu do placu
szkolnego oraz poszerzenie odcinka drogi obok terenu szkoły
tak, aby łatwo mógł na niej zawracać szkolny autobus. Z kolei
znajdująca się przy szkole wiata przystankowa zostanie wyRozbiórka budynku gospodarczego przy szkole
mieniona na nową. Gruntownie zwiększy się liczba miejsc parInwestycja zostanie zrealizowana przede wszystkim z myślą kingowych przy szkole, zarówno na samym placu szkolnym,
o polepszeniu warunków do edukacji dzieci oraz z troski o po- jak i wzdłuż ogrodzenia szkolnego od strony wschodniej.
prawę ich bezpieczeństwa. Priorytetem jest też zwiększenie
Aktualnie trwa rozbiórka starego budynku gospodarczego.
liczby miejsc postojowych przy szkole. W ramach przedsię- Zgodnie z umową wszystkie prace mają potrwać do 31 maja
wzięcia wykonane zostaną między innymi: nowy plac szkolny o 2016 r. Wartość robót wyniesie 538 458,32 zł brutto. Red.
nawierzchni z kostki, strefy rekreacji po wschodniej i zachod-
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powstaje ponad 40 projektów budowlanych
Rok 2015 był dla naszej gminy rekordowy pod względem wydatków na inwestycje oraz projekty budowlane, które umożliwią realizację kolejnych zadań w przyszłości. Łącznie w tym roku opracowywano ponad 40 dokumentacji
budowlanych na: remonty dróg, obiektów kubaturowych, oświetlenia ulic oraz przebudowę sieci wodociągowych.
Jak zawsze jednym z priorytetów są
drogi. Trzy projekty zostały już przygotowane, a dotyczą one budowy: ul.
Bocznej i Łącznej w Psarach oraz ul.
Strumycznej w Malinowicach. Niezwłocznie ogłoszono także przetargi
na wykonanie tych robót. W trakcie
opracowania są m.in. projekty remontu
nawierzchni ulic Brzozowej w Malinowicach oraz w Dąbiu Chrobakowym
( kompleksowy remont nawierzchni z
dobudową odwodnienia i chodnika),
budowy odprowadzenia wody z rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej z ul.
Podwale oraz remontu nawierzchni ul.
Podwale w Strzyżowicach, przebudowy
ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w
Psarach i Gródkowie. Ponadto w ramach zbiorczego opracowania powstają projekty: rozbudowy ul. 1-go Maja
w Górze Siewierskiej, kompleksowej
przebudowy nawierzchni ul. Kamiennej
w Psarach (odcinek gruntowy), Nowej
w Sarnowie, Bukowej w Malinowicach i
Zielonej w Preczowie - II etap. Powstaje
także projekt odwodnienia fragmentu
ul. Kolejowej w Gródkowie, a także budowy miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia przy ul. Malinowickiej w
Psarach. Kolejny architekt przygotowuje dokumentację projektową pod
remont nawierzchni dróg gminnych z
odwodnieniem na: ul. Podgórnej w Sarnowie, ul. Górnej i rejonu skrzyżowania
z ul. Wiejską w Psarach, gminnej ul. Kościelnej w Dąbiu, ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej (wraz z odwodnieniem
terenu przy OSP). Powstaje także projekt remontu nawierzchni drogi gminnej
na Brzękowickim Wale oraz projekty
parkingu przy cmentarzu w Strzyżowicach (wraz z alejkami na cmentarzu)
oraz parkingu naprzeciwko kościoła w
Psarach przy ul. Zwycięstwa.
Część środków finansowych przeznaczana jest również na przygotowanie
dokumentacji remontów i przebudowy
komunalnych obiektów kubaturowych.
W 2015 r. ukończone zostały: projekt
sali wielofunkcyjnej przy remizie OSP
w Strzyżowicach oraz projekt konserwatorski kapliczki na Poddzwonku w
Brzękowicach Dolnych. Obecnie trwają prace nad następującymi projektami:
budowy żłobka w Psarach, rozbudowy
budynku szkoły w Gródkowie (tj. bu-

Wizualizacja nowej części przedszkolnej przy szkole w Gródkowie

dowy sali gimnastycznej oraz rozbudowy placówki o część przedszkolną
wraz z adaptacją obecnej sali gimnastycznej na salę lekcyjną), modernizacji
kuchni, zaplecza i pomieszczeń dodatkowych w szkole w Dąbiu, termomodernizacji i przebudowy budynku OSP
w Górze Siewierskiej. Jeszcze w grudniu wójt gminy Psary ogłosi przetarg na
wyłonienie projektantów przebudowy
bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbiu oraz utworzenia siłowni i fitness klubu w budynku byłej szkoły w
Malinowicach.
Kolejnym dużym zadaniem jest opracowanie dokumentacji projektowej
oświetlenia na ulicach: Brzozowej w
Malinowicach oraz w Dąbiu Chrobakowym, Parkowej w Sarnowie, Parkowej
w Strzyżowicach, Malinowickiej w Psarach (do ośrodka zdrowia), Podwale w
Strzyżowicach, Dębowej w Preczowie,
Browarnej w Sarnowie oraz oświetlenia drogi w Brzękowicach Wale na
odcinku od drogi powiatowej. W skład
zleconej dokumentacji będzie wchodził
także projekt zasilania wiat przystankowych wraz z monitoringiem: w Górze
Siewierskiej na łączniku ul. Kościuszki i
Szopena, przy ul. Malinowickiej w Psarach oraz przy ul. Wiejskiej w rejonie
„Prodła” w Psarach. Powstaje także
projekt budowlany sieci oświetleniowej, która umożliwi doświetlenie pętli
autobusowej w Malinowicach przy ul.

Szkolnej.
W 2015 r. rozpoczęto także opracowywanie projektów wymiany sieci wodociągowych, których wartość
przekracza 300 tys. zł. Nowa sieć wodociągowa powstanie: w Malinowicach
od Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Wiejskiej do ul. Pocztowej w Dąbiu, od
stadionu Orła Dąbie w Brzękowicach
Dolnych przez Goląszę Biskę do zbiornika w Górze Siewierskiej, w Strzyżowicach – na ulicach Parkowej, Szosowej,
Żwirowej, 1-go Maja, Cichej i Bocznej,
w Psarach nowy wodociąg połączy ul.
Polną z Gródkowską. Powstaje także
projekt nowego wodociągu od ulicy
Malinowickiej w Psarach do końca ul.
Głównej w Sarnowie. Nowa sieć projektowana jest też w Malinowicach – na
ul. Słonecznej włącznie z ul. Źródlaną
w Sarnowie oraz w Preczowie – na ul.
Skowronków.
Oprócz prac projektowych w listopadzie Gmina Psary przeprowadziła i
rozstrzygnęła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Malinowicach przy
budynku po byłej szkole podstawowej.
W konkursie wzięło udział 3 projektantów. Za najlepszą komisja uznała
koncepcję Artura Wątora z Tychów,
z którym wkrótce zostanie podpisana
umowa na opracowanie pełnego projektu budowlanego tej inwestycji.
Red.
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Zagospodarowano plac przy OSP w Preczowie poprzez m.in.:
budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni oraz wyjazdu dla wozów
strażackich. Koszt inwestycji: 723 240 zł, środki z UE: 566 974 zł.

Rozbudowano stację uzdatniania wody w Malinowicach,
inwestycja była częścią projektu wartego 3 402 750 zł,
z czego unijna dotacja stanowiła 2 074 846 zł.

Na stadionie Błyskawicy Preczów kosztem 584 083 zł (160
000 zł dotacji) wybudowano trybuny, drogi dojazdowe. Potem
posiano nową murawę i zainstalowano system nawadniania.

Do wszystkich szkół zakupiono nowe wyposażenie pracowni
komputerowych. Wartość projektu w całości dofinansowanego
ze środków unijnych wyniosła: 672 441 zł.

W Goląszy Górnej wybudowano siłownię zewnętrzną, krąg
ogniskowy, budynek gospodarczy oraz altanę.
Koszt: 307 076, dofinansowanie unijne: 80 000 zł.

Gmina zorganizowała proekologiczną akcję informacyjną. W Dąbiu
odbył się m.in. pokaz energooszczędnego budownictwa, poprzedzający uruchomienie dotacji do 52. tys. zł na termorenowację domów.

FOTOGRAFICZNE PODSUMOWANIE ROKU 2015

Intensywne prace przy wymianie sieci wodociągowej trwają m.in. w
Psarach, Strzyżowicach, Sarnowie (ul. Nowa) i Gródkowie (ul. Wspólna).
Największe zadania zrealizowano z unijną dotacją 3,2 mln zł.

W sierpniu 410 osób wzięło udział w pierwszym MTB Maratonie
w naszej gminie. Impreza na stałe wpisała się obok Szosowego
Wyścigu Kolarskiego do kalendarza imprez sportowych.

Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego wraz
ze szkocznią w dal przy szkole w Dąbiu.
Koszt inwestycji: 440 000 zł, dotacja krajowa: 133 333 zł.

Zakończono przebudowę ulicy Szkolnej w Preczowie.
Wykonano 1012 mb. drogi z asfaltobetonu.
Koszt: 1 924 641,41 zł, dofinanowanie z NPPDL: 963 721 zł.

Wyremontowano ulicę Zieloną w Malinowicach oraz odcinek
łączący ul. Kościuszki z ul. Szopena w Górze Siewierskiej.
Roboty te kosztowały 81 999,99 zł brutto.

Dzięki gminnej dotacji blisko 920 tys. zł. budowane są chodniki przy drogach powiatowych w Psarach, Strzyżowicach, Górze Siewierskiej i Preczowie. W Psarach na ul. Malinowickiej zabudowano też wiatę przystankową.
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Nowe oprawy oświetleniowe w gminie
Przy drogach publicznych w 4 sołectwach w drugiej połowie roku zabudowano nowe punkty oświetleniowe.Wszystkie prace zakończono w grudniu.
Oprawy oświetleniowe w naszej W Psarach na ul. Granicznej zainstalowagminie dobudowała firma Tauron Dys- no trzy nowe oprawy oraz jedną na ulicy
trybucja S.A. Oddział w Będzinie. Na Wiejskiej (w okolicach Prodła). Natomiast
inwestycji najbardziej skorzystały drogi w Strzyżowicach na ul. Bocznej pojawiły
w Malinowicach: ulica Bukowa zyskała się trzy dodatkowe punkty świetlne, a
7 opraw oświetleniowych, a ul. Wiejska na ul. Szosowej jeden. W Sarnowie na ul.
lampę przy przystanku autobusowym, Nowej przybyła 1 oprawa. Nowe punkty
dodatkowo na placu zabaw przy tej ulicy oświetleniowe poprawią bezpieczeństwo
będzie zamontowany dodatkowy halogen. osób poruszających się po zmroku. Red.

Nowe lampy na ul. Bukowej
w Malinowicach

Ubiegamy się o dofinansowanie na kolejne inwestycje
Ostatnie dwa miesiące tego roku są niezwykle pracowite dla Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Psarach, który przygotował i złożył wnioski o dofinansowanie unijne na ponad
3,87 mln zł dla trzech dużych inwestycji.
ta wartość zadania jest szacowana na
873 mb. w Psarach).
Kolejną inwestycją, która ma szansę 1.039.903,50 zł, z możliwością dofinanotrzymał wsparcie finansowe z fundu- sowania 883.917,97 zł. W przypadku uzyszy unijnych jest projekt pt. „E-Psary - skania dotacji, przedsięwzięcie ma zostać
zwiększenie dostępu do cyfrowych usług zrealizowane do końca 2017 r.
Trzecie przedsięwzięcie nosi nazwę
publicznych na terenie Gminy Psary”.
Wniosek o dofinansowanie został zło- „Remont części budynku remizy OSP
żony w ramach naboru do Regionalnego w Strzyżowicach wraz z zagospodaroProgramu Operacyjnego Województwa waniem terenu wokół budynku w celu
Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie utworzenia Centrum Usług SpołeczJednym z tych przedsięwzięć jest 2.1. Cyfrowe śląskie. Wsparcie rozwoju nych”. Wniosek o dotację został złożony
kompleksowa przebudowa ulic Bocznej i cyfrowych usług publicznych). Przedsię- w naborze do wspomnianego już wyżej
Łącznej w Psarach. Do tej pory złożone wzięcie ma polegać na dalszym unowo- RPO WSL 2014-2020. Wartość tego zaprzez gminę dokumenty zostały zatwier- cześnieniu administracji samorządowej dania jest szacowana na 868.408,80 zł, a
dzone przez Wojewodę Śląskiego i zna- z wykorzystaniem aktualnych innowa- poziom oczekiwanego dofinansowania
lazły się na wstępnej liście rankingowej cji technologicznych. Ma się to wiązać wynosi 738.147,48 zł. Projekt ma objąć
wniosków przeznaczonych do realizacji głównie z rozpowszechnieniem e-usług m.in.: wykonanie prac konstrukcyjnych
w ramach „Programu rozwoju gminnej i i przygotowaniem przyjaznego oprogra- pod pomieszczenia socjalne i ich wykońpowiatowej infrastruktury drogowej na mowania komputerowego dla obywateli. czenie, zakup wyposażenia do sali wielolata 2016-2019”. Gmina Psary ubiega się Ponadto zmodernizowana zostanie infra- funkcyjnej i konferencyjno-cateringowej
o 2.254.706 zł dotacji na przebudowę struktura oraz systemy informatyczne w oraz pomieszczeń pomocniczych, urząnawierzchni i budowę kanalizacji desz- lokalnej administracji. Przeprowadzone dzenie terenu wokół budynku. W wyreczowej wraz z odprowadzeniem wód dla będą również szkolenia dla pracowników. montowanym budynku będą odbywały
dwóch dróg gminnych o łącznej długości Projekt obejmie Urząd Gminy w Psarach się szkolenia, warsztaty edukacyjno-kul1443 mb. (ul. Bocznej 570 mb. i ul. Łącznej oraz 7 podległych jednostek. Całkowi- turalne, koncerty oraz pikniki. Red.

Gminny telefon interwencyjny – 609 066 668

Zmienił się numer telefonu, pod który należy kierować informacje o zdarzeniach, mających miejsce po
godzinach pracy Urzędu Gminy w Psarach.
Pod nowy numer kom. 609 066 668 należy dzwonić po godzinach pracy Urzędu Gminy Psary w
przypadku spraw dotyczących między innymi: bieżącego utrzymania dróg gminnych (np. akcji zima, znaków drogowych, studzienek, uprzątnięcia pasów drogowych, zieleni w pasach drogowych), utrzymania porządku w rejonie
przystanków autobusowych, awarii infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zakłóceń w dostawie wody, zwierząt (np. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsca dla zbłąkanych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, utylizacji zwłok
zwierzęcych z działek należących do gminy Psary, zdarzeń z udziałem zwierząt objętych ochroną gatunkową).
W czasie pracy Urzędu Gminy Psary wyżej wymienione sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Urzędu pod numerem tel. 32 29 44 920.
W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb
ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112 (ogólnopolski i europejski numer alarmowy), 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).
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Wydano gminny kalendarz na 2016 rok

Miło nam poinformować, iż po raz drugi z rzędu psarski samorząd opublikował kalendarz z mieszkańcami naszej
gminy.Tegoroczna edycja została w całości poświęcona tematyce sportowej.
Na kolejnych kartach prezentowani są
mieszkańcy naszej gminy – utalentowani
zawodnicy z różnych dyscyplin. Wielu z
nich ma już w swoim dorobku medale z
turniejów o randze światowej, zwycięstwa w Mistrzostwach Polski czy laury
z nieco mniejszych konkursów o zasięgu
regionalnym. Oprócz utytułowanych i
doświadczonych zawodników na kartach
kalendarza znalazło się także miejsce dla
wielu grup sportowych działających w
naszej gminie, w których talenty są dopiero szlifowane. Zarówno nasi wybitni
indywidualiści jak i zespoły znakomicie
wpisują się w promocję sportu, zdrowego stylu życia oraz zasad fair play.
Zdjęcia przedstawiają kolejno: dziecięcą sekcję gimnastyki artystycznej,
gminny zespół cheerleaderek, drużynę
koszykarek z Gimnazjum w Psarach,
młodych zapaśników trenujących przy
szkole w Strzyżowicach, kolarza szosowego Mateusza Grabisa, mistrzynię
szabli Angelikę Wątor, młodego tenisistę Janka Kopcika, mistrzynię konkurencji biegowych Monikę Szczęsną,
tancerzy Patrycję i Roberta Dankowskich, pierwszy w Zagłębiu i drugi w
województwie śląskim zespół „AMP

Okładka gminnego kalendarza

futbol”, Gminną Akademię Piłki Nożnej
oraz kobiecą drużynę piłki nożnej przy
Gimnazjum w Psarach.
Kalendarz wydano w kolorze w formacie A3 w nakładzie 700 sztuk. Publikacja zostanie w pierwszej kolejności
przekazana osobom, których wizerunki znalazły się na kartach kalendarza,

gminnym instytucjom oraz podmiotom
współpracującym z Urzędem Gminy
w Psarach. Część nakładu będzie także przekazana jako nagrody do quizu
fantowego w ramach Gminnego Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już 10 stycznia
2016 roku! Red.

3. miejsce naszej Biblioteki w rankingu Rzeczpospolitej
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach zajęła wysokie 3. miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” oraz Instytutu Książki w grupie bibliotek gmin
wiejskich województwa śląskiego.
Od pięciu lat redakcja „Rzeczpospo- o relatywnie niskiej ilości mieszkańców.
litej” oraz Instytut Książki przeprowa- Dlatego też najbardziej wartościowa
dzają ranking bibliotek publicznych w jest analiza naszej pozycji w rankingu
Polsce, w którym pod uwagę brane są na tle 41 gmin wiejskich z całego wom.in. takie kryteria jak: ilość czytelni- jewództwa śląskiego, gdzie zajmujemy
ków na 1000 mieszkańców, wypoży- wysoką 3. lokatę.
czenia księgozbioru na 1 czytelnika,
Z sukcesu jest bardzo zadowolona
powierzchnia bibliotek na 1000 miesz- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
kańców, książki nabyte po 2004 roku, w Psarach Helena Warczok - Sukces
książki nabyte w 2014 roku oraz pro- ten jest powodem do szczególnego zacent dotacji w odniesieniu do całego dowolenia, ponieważ rok 2014 był dla
budżetu gminy.
statystyk Psarskiej Biblioteki bardzo
W bieżącym zestawieniu obejmują- trudny; Przez 7 miesięcy Biblioteka
cym 2014 rok wyszczególniono aż 787 Centralna w Psarach była nieczynna z
bibliotek z całego kraju. Nasza Bibliote- powodu generalnego remontu, a Filia
ka poprawiła swoją pozycję o 38 miejsc nr 3 w Sarnowie z tego samego pow kategorii ogólnej i z miejsca 174. do- wodu była zamknięta przez miesiąc.
tarła na 136. Jednakże wynik w grupie I mimo tych utrudnień, mimo spadku
ogólnopolskiej jest mało obiektywny, liczby czytelników i ilości wypożyczeń,
gdyż zestawia małe biblioteki wiejskie osiągnęliśmy bardzo dobry wynik w
razem z dziesiątkami książnic z dużych i rankingu bibliotek, z czego cieszymy się
średnich miast czy z bogatymi gminami ogromnie. Dziękujemy wszystkim czy-

Nasza biblioteka zajęła 3. miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” w swojej grupie

telnikom za korzystanie z naszej oferty
i zapraszamy do jak najczęstszego odwiedzania naszych placówek. Książki
czekają! Jesteśmy bardzo podbudowani
dobrym miejscem w tym prestiżowym
zestawieniu „Rzeczpospolitej”, już
myślimy o nowych pomysłach na podniesienie atrakcyjności naszej oferty
czytelniczej i kulturalnej oraz z optymizmem spoglądamy na kolejny rok pracy... i przyszłoroczny ranking!
Red.
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Podsumowanie akcji profilaktycznej
Od X do XII 2015 r. trwała gminna kampania profilaktyczna pod hasłem:
„TRZEŹWOŚĆ, MŁODOŚĆ TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - NIEĆPAM”.
Organizatorami akcji były: Ośrodek Wolski (temat: „Niezauważalne symptoPomocy Społecznej w Psarach, Punkt Pro- my narkomanii wśród dzieci i młodziefilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al- ży”), mgr Barbara Szczyrba-Maroń („Uzakoholowych i Przeciwdziałania Narkoma- leżnienie. Co robić?”), Ryszard Drożdż,
nii w Psarach oraz Gimnazjum w Psarach. starszy sierżant Piotr Rok – dzielnicowy
W ramach kampanii odbyły się m.in. dwu- Gminy Psary („Odpowiedzialność karna
godzinne warsztaty dla młodzieży prowa- nieletnich”). Kampanii towarzyszył także
dzone przez specjalistę terapii uzależnień konkurs plastyczny pod hasłem „DopalaMonikę Operchalską, zawody sportowe cze niszczą życie”.
zorganizowane we współpracy ze Stowa7 grudnia na sali gimnastycznej Gimnarzyszeniem Sportowa Gmina Psary oraz zjum w Psarach, jeszcze w mikołajkowym
spotkanie edukacyjne z rodzicami i miesz- nastroju, odbyło się uroczyste podsumokańcami. To ostatnie wydarzenie odbyło wanie kampanii. Gośćmi tego wydarzenia
się na terenie gimnazjum w Psarach, a byli m.in. Zastępca Wójta Marta Szymiec,
prelekcje na nim wygłosili: dr Aleksander kierownik Punktu Konsultacyjnego Alek-

sander Koćwin oraz siatkarze grający w
Plus Lidze z MKS-u Będzin.
Uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym i zawodach sportowych
podczas gali otrzymali z rąk Zastępcy
Wójta i Dyrektora Gimnazjum nagrody
sportowe, a siatkarze opowiedzieli krótko o swojej codziennej pracy sportowca
oraz promowali zdrowy styl życia.
Wszystkie nagrody zostały zakupione
ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Psarach, finansowanego z
Budżetu Gminy Psary.
Gimnazjum w Psarach
współorganizator akcji

Książki marzeń w naszych szkołach
Do końca tego roku do szkół podstawowych w Sarnowie, Gródkowie i
Dąbiu trafią nowe księgozbiory, które zostały wybrane przez uczniów.
Do rządowego programu „Książki konkretnych pozycji wydawniczych. Zonaszych marzeń” przystąpiły wszystkie staną one zakupione jeszcze w tym roku.
szkoły podstawowe z gminy, które poCałkowita wartość tego przedsięwzięsiadają własne biblioteki. Innowacyjność cia czytelniczego w szkołach w Sarnowie,
tego projektu polega na tym, że poszcze- Gródkowie i Dąbiu wyniosła 5.962,50 zł,
gólne placówki oświatowe zaopatrują się z czego 4.770 zł stanowiła ministerialna
w nowe książki, które nie mogą być pod- dotacja, a 1192,50 zł wkład własny gminy.
ręcznikami, ale muszą odpowiadać autenO wzięcie udziału w podobnym projektycznym zainteresowaniom uczniów. Ci cie stara się także Gimnazjum w Psarach,
ostatni sami mieli możliwość wybrania które walczy o zakup książek o wartości:

15000 zł, przy 12000 zł dotacji.
Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne jest
kluczowe dla rozwijania kompetencji i
zainteresowań dzieci oraz młodzieży. Jest
to idealne uzupełnienie działalności edukacyjno-kulturalnej prowadzonej przez
placówki Gminnej Biblioteki Publicznej.
Dzięki temu programowi interesujące
książki mogą trafić także do nowych odbiorców i będą sprzyjać promowaniu dobrych nawyków czytelniczych. Red.

Święty Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury

4 grudnia na sali bankietowej OSP Dąbie po raz czwarty najmłodsi mieszkańcy naszej gminy hucznie świętowali Gminne Mikołajki. Zaś 6 grudnia Święty Mikołaj zawitał do Ośrodka Kultury w Preczowie.
Jak co roku na licznie zgromadzonych maluchów oraz rodziców czekało mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy w ramach Gminnych Mikołajek. Do wspólnej zabawy i śpiewania, najmłodszych
zachęcała para tajemniczych, bajkowych postaci: królowa Zima
oraz świąteczny Skrzat. Ponadto na scenie zaprezentowali się
między innymi dwaj laureaci dziecięcego festiwalu „Piosenki z
fonoteki”: Radosław Pochylski i Karol Król, grupy taneczne formacji CARLOS ze Strzyżowic, Sarnowa, Gródkowa i Malinowic
oraz uczestnicy zajęć zumby.
Na koniec do zebranych dzieci przybył najważniejszy i długo
wyczekiwany gość, czyli Święty Mikołaj, który przywiózł kosz
pełen słodkości. W tym roku w Gminnych Mikołajkach w Dąbiu
Występy dzieci na imprezie mikołajkowej w Dąbiu
wzięła udział rekordowa liczba uczestników, a dobrej zabawie i
świątecznej atmosferze poddały się tego dnie nie tylko dzieci, ale Mikołaj obdarowywał dzieci słodkimi upominkami. Ponadto
również przybyli z nimi rodzice.
dla najmłodszych, biorących udział w spotkaniu, przygotowaDwa dni później ten sam mikołaj z worem prezentów za- no smaczny poczęstunek. Głównym sponsorem tego spotkawitał także do Ośrodka Kultury w Preczowie. Na spotkanie i nia byli Państwo Agnieszka i Leszek Piwowarczyk, którzy od
wspólną zabawę przybyli najmłodsi mieszkańcy sołectwa wraz kilku lat szczególnie pamiętają o dzieciach z Preczowa. Podzięz rodzicami oraz zaproszeni przedstawiciele władz samorzą- kowania za pomoc i zaangażowanie w organizację należą się
dowych, gminnych instytucji i organizacji. W tegorocznym pro- także strażakom z OSP w Preczowie. Niestety zabawa musiała
gramie artystycznym wystąpiły dzieci ze świetlicy w Preczowie dobiec końca, gdyż Święty Mikołaj miał tego dnia jeszcze wiele
oraz animatorzy zabaw dziecięcych: Skrzat i Mikołajka. Święty prezentów do rozwiezienia… GOK
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HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI na okres STYCZEŃ - CZERWIEC 2016
Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany
przez firmę Remondis z Tarnowskich Gór, która od 1 stycznia 2016 roku będzie odbierać odpady z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Psary. Harmonogram obejmuje okres od stycznia do grudnia 2016 r.
Uprzejmie prosimy mieszkańców ci lub worków z odpadami przed 6:00 • W przypadku nieudostępnienia pojemnika/worka w podanym wyżej tergminy Psary o wystawianie przed po- rano może skutkować nieodebraniem
minie, odpady nie zostaną odebrane.
sesję koszy na śmieci oraz worków z odpadów.
posegregowanymi opadami: jeden dzień
Objaśnienia do tabeli:
Dane kontaktowe do firmy odbieraprzed terminowym odbiorem śmieci • Wielkogabaryty – meble i inne odpającej odpady komunalne:
przez firmę Remondis lub przed godzidy wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
REMONDIS
ną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów.
elektroniczny i opony.
ul.
Nakielska 1-3
Przypominamy, iż firma Remondis nie • Pojemnik/worek należy wystawić na
42-600
Tarnowskie Góry
ma obowiązku odbioru koszy na śmiechodnik lub pobocze drogi w sposób
t_gory@remondis.pl
ci oraz worków bezpośrednio z terenu
nie utrudniający poruszanie się pieposesji. Niewystawienie kosza na śmieszych w dniu wywozu do godz. 6:00.
tel./fax 32 286 79 83

BRZĘKOWICE GÓRNE, DĄBIE GÓRNE, GOLĄSZA GÓRNA, DĄBIE, DĄBIE CHROBAKOWE
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

15.01. (piątek)
29.01. (piątek)

12.02. (piątek)
26.02. (piątek)

11.03. (piątek)
25.03. (piątek)

08.04. (piątek)
22.04. (piątek)

06.05. (piątek)
20.05. (piątek)

03.06. (piątek)
17.06. (piątek)

plastik, papier

-

24.02. (środa)

-

20.04. (środa)

-

22.06. (środa)
także metal

plastik, szkło

27.01. (środa)

-

16.03. (środa)

-

25.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

23.03. (środa)

-

-

-

GRÓDKÓW
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

14.01. (czwartek)
28.01. (czwartek)

11.02. (czwartek)
25.02. (czwartek)

10.03. (czwartek)
24.03. (czwartek)

07.04. (czwartek)
21.04. (czwartek)

05.05. (czwartek)
19.05. (czwartek)

02.06. (czwartek)
16.06. (czwartek)
30.06. (czwartek)

plastik, papier

-

17.02. (środa)

-

13.04. (środa)

-

15.06. (środa)
także metal

plastik, szkło

20.01. (środa)

-

09.03. (środa)

-

18.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

23.03. (środa)

-

-

-

SARNÓW, UL. KAMIENNA, SPACEROWA, WIEJSKA, STARA, GŁÓWNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

04.01. (poniedz.)
18.01. (poniedz.)

01.02. (poniedz.)
15.02. (poniedz.)
29.02. (poniedz.)

14.03. (poniedz.)
26.03. (sobota)

11.04. (poniedz.)
25.04. (poniedz.)

09.05. (poniedz.)
23.05. (poniedz.)

06.06. (poniedz.)
20.06. (poniedz.)

plastik, papier

-

18.02. (czwartek)

-

14.04. (czwartek)

-

16.06. (czwartek)
także metal

plastik, szkło

21.01. (czwartek)

-

10.03. (czwartek)

-

19.05. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

25.03. (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

05.01. (wtorek)
19.01. (wtorek)

02.02. (wtorek)
16.02. (wtorek)

01.03. (wtorek)
15.03. (wtorek)
29.03. (wtorek)

12.04. (wtorek)
26.04. (wtorek)

10.05. (wtorek)
24.05. (wtorek)

07.06. (wtorek)
21.06. (wtorek)

plastik, papier

-

19.02. (piątek)

-

15.04. (piątek)

-

17.06. (piątek)
także metal

plastik, szkło

22.01. (piątek)

-

11.03. (piątek)

-

20.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

25.03. (piątek)

-

-

-
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GÓRA SIEWIERSKA, STRZYŻOWICE UL. BELNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

12.01. (wtorek)
26.01. (wtorek)

09.02. (wtorek)
23.02. (wtorek)

08.03. (wtorek)
22.03. (wtorek)

05.04. (wtorek)
19.04. (wtorek)

02.05. (wtorek)
17.05. (wtorek)
31.05. (wtorek)

14.06. (wtorek)
28.06. (wtorek)

plastik, papier

-

26.02. (piątek)

-

22.04. (piątek)

-

24.06. (piątek)
także metal

plastik, szkło

29.01. (piątek)

-

18.03. (piątek)

-

30.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

24.03. (czwartek)

-

-

-

STRZYŻOWICE Z WYŁĄCZENIEM UL. BELNEJ
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

16.05. (poniedz.)
30.05. (poniedz.)

13.06. (poniedz.)
27.06. (poniedz.)

odpady
zmieszane

11.01. (poniedz.)
25.01. (poniedz.)

08.02. (poniedz.)
22.02. (poniedz.)

07.03. (poniedz.)
21.03. (poniedz.)

04.04. (poniedz.)
18.04. (poniedz.)
30.04. (sobota)

plastik, papier

-

25.02. (czwartek)

-

21.04. (czwartek)

-

23.06. (czwartek)
także metal

plastik, szkło

28.01. (czwartek)

-

17.03. (czwartek)

-

27.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

24.03. (czwartek)

-

-

-

PRECZÓW
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

07.01. (czwartek)
20.01. (środa)

03.02. (środa)
17.02. (środa)

02.03. (środa)
16.03. (środa)
30.03. (środa)

13.04. (środa)
27.04. (środa)

11.05. (środa)
25.05. (środa)

08.06. (środa)
22.06. (środa)

plastik, papier

-

15.02. (poniedz.)

-

11.04. (poniedz.)

-

13.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

18.01. (poniedz.)

-

07.03. (poniedz.)

-

16.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

21.03. (poniedz.)

-

-

-

MALINOWICE, BRZĘKOWICE DOLNE, BRZĘKOWICE WAŁ, GOLĄSZA DOLNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

13.01. (środa)
27.01. (środa)

10.02. (środa)
24.02. (środa)

09.03. (środa)
23.03. (środa)

06.04. (środa)
20.04. (środa)

04.05. (środa)
18.05. (środa)

01.06. (środa)
15.06. (środa)
29.06. (środa)

plastik, papier

-

16.02. (wtorek)

-

12.04. (wtorek)

-

14.06. (wtorek)
także metal

plastik, szkło

19.01. (wtorek)

-

08.03. (wtorek)

-

17.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

21.03. (poniedz.)

-

-

-

PSARY, UL. SZKOLNA, WIEJSKA, KASZTANOWA, GÓRNA, MALINOWICKA, ŁĄKOWA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

08.01. (piątek)
21.01. (czwartek)

04.02. (czwartek)
18.02. (czwartek)

03.03. (czwartek)
17.03. (czwartek)
31.03. (czwartek)

14.04. (czwartek)
28.04. (czwartek)

12.05. (czwartek)
27.05. (piątek)

09.06. (czwartek)
23.06. (czwartek)

plastik, papier

-

22.02. (poniedz.)

-

18.04. (poniedz.)

-

20.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

25.01. (poniedz.)

-

14.03. (poniedz.)

-

23.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

22.03. (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

09.01. (sobota)
22.01. (piątek)

05.02. (piątek)
19.02. (piątek)

04.03. (piątek)
18.03. (piątek)

01.04. (piątek)
15.04. (piątek)
29.04. (piątek)

13.05. (piątek)
28.05. (sobota)

10.06. (piątek)
24.06. (piątek)

plastik, papier

-

23.02. (wtorek)

-

19.04. (wtorek)

-

21.06. (wtorek)
także metal

plastik, szkło

26.01. (wtorek)

-

15.03. (wtorek)

-

24.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

22.03. (wtorek)

-

-

-

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary
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SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI
Grudniowe spotkania z górnikami
wpisały się w tradycję Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Tak też było i w tym roku.
W przeddzień Barbórki uczniowie klasy
I zorganizowali takie właśnie spotkanie.
Na zaproszenie uczniów do szkoły przybył emerytowany górnik KWK
„Jowisz” w Wojkowicach – dziadek
jednego z naszych przedszkolaków, pan
Stanisław Trzcionka. Spotkanie rozpoczęło się występem pierwszoklasistów,
podczas którego mali artyści recytowali
wiersze, śpiewali górnicze pieśni, tańczyli, w ten sposób dziękując i doceniając trud tych wszystkich, którzy wydo-

Spotkanie z górnikiem

Występ uczniów z okazji Barbórki

bywają bryły „czarnego złota”.
Po występach artystycznych honorowy gość opowiadał o kopalniach
będących w Zagłębiu Strzyżowickim,
duchu kopalni – Skarbniku, trudnej i
niebezpiecznej pracy górnika dawniej
i dziś, warunkach panujących w kopalni, swoich przeżyciach pod ziemią, o
których z wielkim zainteresowaniem
słuchali wszyscy uczestniczący w spotkaniu. Opowiadanie gościa ilustrowane
prezentacją multimedialną przybliżyło
wnętrza kopalń na przestrzeni wieków,

używane narzędzia, maszyny, wzbudziło
u dzieci wielkie zainteresowanie tym zawodem. Uczniowie zadawali szereg pytań, na które gość chętnie odpowiadał.
Spotkanie dostarczyło uczniom wielu wrażeń, a nas dorosłych utwierdziło
w przekonaniu, że należy kultywować i
utrwalać tradycje górnicze naszego regionu. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólnie górniczą pieśń pt.: „Górnicy, górnicy” – jak
to na Barbórce bywa.
SP Dąbie

ści artystycznej, czytali wiersze: „Na lipę”
J. Kochanowskiego, „Wierzbę przydrożną” M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz
„Wysokie drzewa” L. Staffa.
W tegorocznej edycji zachęcamy do
dostrzegania związków pomiędzy naturą i literaturą. Drzewa często inspirują
pisarzy, bo ich symbolika jest niezwykle
bogata. Drzewo jest symbolem życia i odradzania się natury, jego gałęzie wskazują
na niebo, korzenie mogą oznaczać podziemia. W wielu kulturach drzewom przypisuje się magiczną lub nawet boską moc.
Obchody Święta drzewa będą realizowane do 12 maja 2016. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,

nauczyciele wspólnie z panią dyrektor i
pracownikami bibliotek gminnych będą
zachęcali do czytania zarówno dzieci jak
i dorosłych. Zaplanowany jest m.in. cykl
spotkań w różnych miejscowościach naszej gminy pod wspólnym hasłem „Czytamy drzewom”.
Święto Drzewa to święto przyrody, ludzi i edukacji. W tym roku obchodzimy je
pod hasłem „Czytamy drzewom”. Czytajmy drzewom powieści, które sami chcielibyśmy słyszeć, a słowa pisarzy i poetów
niech będą dla nas inspiracją do podjęcia
działań na rzecz ochrony środowiska i
propagowania czytelnictwa.
SP Strzyżowice

CZYTAMY DRZEWOM
23 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach, w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Psarach, odbyła się inauguracja
obchodów Święta Drzewa. Uroczystość
wzbogacił program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły i Przedszkola.
W tym dniu zaszczycili nas swoją
obecnością: Sekretarz Gminy – p. Mirella
Barańska–Sorn, współorganizator tegorocznych obchodów - Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach - p. Helena Warczok, pani bibliotekarka Joanna
Bloch, p. Kamil Wilk, wicedyrektor zespołu p. Magdalena Zrałek.
Zaproszeni goście włączyli się do czę-
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MOJA PIĘKNA OJCZYZNA
Jak co roku jesienią organizujemy dla uczniów klas I-III Gminny Konkurs Regionalno-Plastyczny pod hasłem
„MOJA PIĘKNA OJCZYZNA
- POLSKA”.
Konkurs przebiegał w
dwóch kategoriach: wiedzy
dla uczniów klas trzecich i plastycznej dla uczniów klas I–III.
Trzecioklasiści, początkowo
nieco zestresowani, szybko
przekonali się, że zadania mają
formę zabawową, co pozwoliło im zapomnieć o zdenerwowaniu. Pracowali w obecności
jury w składzie: Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy Mirella Barańska-Sorn, bibliotekarka Halina Sapota oraz wychowawcy.
Sprawnie
rozwiązywali
krzyżówki, rebusy, zagadki,
układali puzzle. W ten spo-

sób prezentowali wiadomości
zgodne z tematem turnieju.
Wszyscy wykazali się rozległą
wiedzą na temat naszego regionu i kraju. Współzawodnictwo
przebiegało w miłej atmosferze. Zwycięzcami XII edycji
Gminnego Konkursu Regionalnego zostali trzecioklasiści ze
Strzyżowic. Równocześnie z
turniejem wiedzy odbywał się
konkurs plastyczny, w trakcie
którego młodzi artyści popisywali się swoimi zdolnościami malarskimi, uwieczniając
na obrazach polskie zabytki.
Wszyscy uczestnicy wykazali
się dużymi zdolnościami plastycznymi.
W tym konkursie w kategorii klas pierwszych I miejsce
zajął Kamil Burzawa ze Szkoły
Podstawowej w Gródkowie, w
kategorii klas drugich I miejsce

Uczestnicy konkursu

zajęła uczennica naszej szkoły – Julita Białas, a w kategorii
klas trzecich również uczennica ze szkoły z Gródkowa – Zuzanna Kaczmarek. Wszystkie
drużyny z klas III i uczniowie,
którzy zajęli I miejsce w konkursie plastycznym otrzymali
nagrody ufundowane przez

Wójta Gminy Psary, a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
ufundowane przez Spółdzielnię
Uczniowską „Skrzat”. Wszystkim gratulujemy wiedzy i umiejętności plastycznych.
SP Dąbie

Poznajemy Europę
Zgodnie z tradycją pod koniec listopada nasza pani od języka angielskiego proponuje nam „podróż po Europie” w ramach Dnia Europejskiego. Każda z klas wcześniej losuje państwo, które ma zaprezentować podczas uroczystości. Nasza
klasa wylosowała Niemcy. Nie byliśmy tym zachwyceni. Z zazdrością patrzyliśmy na klasę równoległą, która dostała Wielką Brytanię. Pierwsza myśl, jaka się pojawiła to, aby cała klasa
przebrała się za niemiecką reprezentację piłki nożnej. Wiadomo kto był autorem tego pomysłu – nasi klasowi koledzy. Nie
wszystkich ta koncepcja satysfakcjonowała. Jak przedstawić
naszych zachodnich sąsiadów, aby nie przynudzać, aby nawet
ci najmłodsi zapamiętali coś z naszego występu, byśmy wszyscy się czegoś dowiedzieli, czegoś nauczyli.
Postanowiliśmy przedstawić naszym kolegom wybitne postacie, nazwiska, które pochodzą z Niemiec.
Galerię sław otworzyli Bawarczycy w swoich charaktery-

Robert i Filip jako Modern Talking

Bajkowa Małgosia z gwiazdami ze świata mody i filmu

stycznych strojach. Tuż za nimi pojawili się bracia Grimm, Jacob i Wilhelm wraz ze swoimi bajkowymi bohaterami. Kogóż
to nie było: Jaś i Małgosia, Siostra Łabędzi, Roszpunka, Kopciuszek, Czerwony Kapturek w towarzystwie dwóch wilczków,
Zła Macocha. Potem pojawili się reprezentanci ze świata sportu, kina, mody, nauki i sztuki. Cała plejada gwiazd, wielkich
osobowości, nieprzeciętnych umysłów z różnych epok: Müller,
Schumacher, Schmitt, Dietrich, Schiffer, Einstein, Beethoven.
Na końcu ku radości wszystkich wystąpiła gwiazda muzyki
pop lat 80. – zespół Modern Talking.
Przed występem stres był ogromny. Jak najszybciej chcieliśmy wyjść na scenę i mieć to za sobą. Wiemy, że występ
się podobał, cała sala się bawiła z nami, rytmicznie nam przyklaskiwano, spontanicznie reagowano na nasze przerysowane
postacie. A najważniejsze, że nasza wychowawczyni powiedziała, że jest z nas bardzo, ale to bardzo dumna.
kl. IVa, ZSP nr2 w Sarnowie
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„ŚNIADANIE DAJE MOC” W SP W GRÓDKOWIE
6 listopada 2015 roku uczniowie klas
I-III ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie po raz trzeci wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Śniadanie Daje Moc”.
Akcja ma na celu promocję zasad
zdrowego odżywiania i zwiększenie
świadomości dzieci na temat roli śniadania w ich diecie oraz przyczynienie się
do obniżenia poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce poprzez edukację oraz
promocję prawidłowego żywienia.
Dlatego też w październiku uczniowie

podczas lekcji zostali zapoznani z tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem,
a w szczególności miejscem warzyw i
owoców w prawidłowej diecie dziecka.
Przeprowadzony został cykl zajęć poświęcony piramidzie żywieniowej, dzięki
której uczniowie dowiedzieli się, które
produkty spożywcze są potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dzieci dzieliły się swoimi uwagami
na temat nakrywania stołu, kultury zachowania podczas spożywania posiłków

Wspólny posiłek

oraz dlaczego tak ważne jest mycie rąk
przed jedzeniem. Brały również udział w
Wojewódzkim Etapie Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Narysuj zdrowie”, w którym uczennica klasy III Pola
Kmiecik została Laureatem.
W Dniu Zdrowego Śniadania o godzinie 9:00 wszystkie dzieci usiadły
przed pięknie wyglądającym stołem,
aby wspólnie skosztować przepysznych
potraw przygotowanych przez swoich
rodziców. Wśród wielu przysmaków
znalazły się różnego rodzaju sałatki,
koreczki z warzyw i owoców, myszki z
połówek jajek, kolorowe kanapki, pasty
rybne i jajeczne, jogurty oraz ser biały
na słodko i słono.
Taki wspólny posiłek dla dzieci to
ciekawe doświadczenie, miło spędzony czas, wspaniała zabawa i możliwość
spróbowania nowych, nieznanych do tej
pory smaków.
Radość dzieci, zaangażowanie rodziców i nauczycieli sprawiło, że impreza ta
jak i prawidłowe nawyki żywieniowe na
długo pozostaną w pamięci.
SP Gródków

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W DĄBIU
Dla przedszkolaków z Dąbia 25 listopada jest niezwykłym dniem. Właśnie wtedy włączają się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Misia.
I w tym roku sale przedszkolne były
pełne pluszowych przyjaciół, którzy
stali się tematem wielu zabaw. W tym
roku dzieci miały okazję obejrzeć ciekawą prezentację dotyczącą zarówno
misiów małych jak i dużych. Wszystkie dzieci obejrzały wspólnie bajkę pt.

„Miś Uszatek”, po czym skosztowały
przysmaku niedźwiadków – miodu.
Obchodom tego święta towarzyszyły
występy artystyczne, podczas których
dzieci wykazały się umiejętnościami recytatorskimi i muzycznymi.
Po raz kolejny został zorganizowany i rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Mój Miś”. W grupie „maluchów”
I miejsce zajęła Zuzanna Mazur, II Oliwia Biegańska, III Rafał Twardokęs. W

grupie „średniaków” I miejsce zdobyła
Pola Kielar, II Julia Marcinkowska, III
Natalia Barańska. W oddziale „straszaków” na I miejscu uplasowała się Amelia Gołuszko, na II Magdalena Wypych,
na III Tymoteusz Kornas. Zwycięzcy
otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy wyróżnienia. Wszystkim dzieciom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
SP Dąbie

SPOTKANIE W BIBLIOTECE
26 listopada 2015 roku dzieci z grupy
starszej zostały zaproszone do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach z okazji
Dnia Pluszowego Misia.
Tego dnia razem ze swoimi misiami
uczestniczyły w grach i zabawach zorganizowanych w bibliotece, brały udział
w przygotowanym na tą chwilę słuchowisku oraz konkursach. Nie zabrakło
również czytanych bajek o misiach.
Przedszkolakom tak spodobało się w
bibliotece, że ciężko im było opuścić to
miejsce. Z pewnością odwiedzą ją niebawem!
SP Gródków

Spotkanie w bibliotece
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SZKOLNY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCIOWY W DĄBIU
Tegoroczne Święto Niepodległości obchodziliśmy inaczej niż zwykle.
Tym razem postanowiliśmy podkreślić
radosny charakter tego wyjątkowego
dnia, który przyniósł Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. Inspiracją
stały się dla nas popularne teleturnieje
i programy telewizyjne.
Do turniejowego współzawodnic-

Uczestnicy turnieju

twa przystąpili reprezentanci wszystkich klas, rywalizując w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i IV-VI, a
wszystkie zmagania uczniów oceniało
nauczycielskie jury.
Zabawę rozpoczął miniturniej historyczny „Jeden z dziesięciu”, sprawdzający znajomość hymnu narodowego
i okoliczności jego powstania. Potem
najlepsi soliści z poszczególnych klas
mieli swoją „Szansę na sukces”, śpiewając do podkładu muzycznego wylosowaną pieśń patriotyczną. Kolejna konkurencja „You can dance – Po
prostu tańcz” przeznaczona była dla
klasowych miłośników tańca. W tym
widowiskowym pokazie taneczne pary
improwizowały układy taneczne do
wiązanki popularnych piosenek patriotycznych.

Równolegle z popisami muzycznymi
i tanecznymi przebiegały konkurencje
plastyczne. Pierwsza z nich „Polska
gola, Polska gola, taka jest kibiców
wola” polegała na pomalowaniu twarzy kibica barwami narodowymi. Efekt
końcowy przeszedł nasze oczekiwania!
Ostatnie turniejowe zadanie polegało
na ułożeniu z puzzli budowli historycznej, jaką okazał się zamek w Będzinie.
Jury skrupulatnie podliczyło punkty,
wyznaczając liderów w poszczególnych konkurencjach. Ale tak naprawdę
najważniejsza była twórcza zespołowa
zabawa, podczas której uczniowie pokazali, jak poprzez śpiew, taniec i rysunek można wyrażać swoje uczucia
patriotyczne.
Redakcja SP w Dąbiu

WIECZÓR WRÓŻB I CZARÓW
W naszej szkole tradycyjnie uczniowie bawili się na wyjątkowym wieczorku
andrzejkowym przygotowanym przez
uczniów klasy VI.
Zgodnie z ludową tradycją św. Andrzej przepowiada przyszłość i możemy
się dowiedzieć, co nas czeka w… uczuciach. Przed spotkaniem przygotowano
dekorację, materiały i niezbędne rekwizyty, a także zadbano o odpowiednie
oświetlenie sali. Rolę wróżbitek przejęły
koleżanki z klasy szóstej.

Wszyscy chcieli wysłuchać przepowiedni w wykonaniu prawdziwych
wróżbitów i poznać imię przyszłego wybranka. Uczestnicy zabawy mieli możliwość wysłuchania, co mówią o ich przyszłości karty, znaki zodiaku oraz liczby.
Nie zabrakło wyścigu butów dziewcząt
i chłopców. Przerwę między wróżbami
wypełniła muzyka i konkursy. Tego wieczoru królowały ulubione utwory taneczne i wspaniała zabawa w kolorowo
udekorowanej sali. SP Gródków

Andrzejkowe tańce

PODUSZKA DLA MALUSZKA
W tym roku szkolnym, podobnie jak
w poprzednim, nasza szkoła przyłączyła
się do charytatywnej akcji „Poduszka dla
Maluszka”. Celem tej akcji jest zbieranie
małych, kolorowych poduszeczek dla
podopiecznych Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Poduszki te są podarkiem dla ciężko a nawet nieuleczalnie
chorych dzieci z wadami serca, które na
co dzień przebywają w szpitalach.
Tegoroczna zbiórka okazała się być

bardziej owocna, gdyż udało nam się
zebrać więcej poduszek niż w roku poprzednim. Do akcji włączyli się nie tylko
uczniowie, ale także nasze przedszkolaki. Jako Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzyżowicach udało nam się łącznie
zebrać 73 kolorowe poduszeczki. Warto
nadmienić, że 19 sztuk z łącznej ilości podarowali uczniowie klasy IVa. Uczniowie
Ci postanowili zrezygnować z własnych
prezentów mikołajkowych na rzecz dzie-

ci chorych. Ten piękny gest dodatkowo
przyozdobili naklejkami z napisem „Pomagam”.
Warto jest pomagać, dlatego cieszymy się, że nasze wsparcie okazało się być
tak owocne. Z pewnością powrócimy do
tej akcji w przyszłym roku.
Szkolny Klub Wolontariatu
„Pomocna dłoń” przy ZSP nr 1
w Strzyżowicach

EDUKACJA

15

Strażacy z wizytą w przedszkolu w Sarnowie
W ramach zajęć o bezpieczeństwie 10 listopada do Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka zawitali strażacy z OSP w Sarnowie, którzy opowiedzieli dzieciom, jak należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
dowiedziały się, że straż pożarną można
wezwać nie tylko do pożaru, ale także do
wypadku, powodzi, jak również do pomocy zwierzętom.
Dużą atrakcją dla przedszkolaków
była możliwość przebrania się w prawdziwy strój strażaka. Jednak największe
zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie, którymi przyjechali zaproszeni
goście. Każde dziecko mogło obejrzeć
taki pojazd, a nawet zająć miejsce w
środku i poczuć się jak prawdziwy strażak. Na zakończenie spotkania wszystkie
przedszkolaki dostały od zaproszonych
gości ogniki OSP.
Wrażenia, jakie dostarczyli strażacy,
na długo pozostaną w pamięci dzieStrażacy z OSP Sarnów pokazują w jaki sposób zabezpiecza się osobę ranną
ci. Przedszkole Publiczne w Sarnowie z
Strażacy przekazali dużo cennych powodzi, burzy itp. Zaprezentowali spe- całego serca dziękuje przedstawicielom
informacji dotyczących właściwego za- cjalistyczną odzież i sprzęt używany w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie
chowania się w różnych niebezpiecznych akcjach ratunkowych i gaśniczych oraz za przybycie i poświęcenie swojego censytuacjach: podczas pożaru, wypadku, przypomnieli numery alarmowe. Dzieci nego czasu. PP w Sarnowie

Program Bezpieczna+ w szkole w Strzyżowicach
Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach została beneficjentem programu Bezpieczna Plus i otrzymała prawie 10 tys. zł na działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci
Szkoła w Strzyżowicach zaczęła reali- czeństwa w domu, na ulicy oraz w cy- wiskowych oraz konkursach. Z akcji tej
zować program już w październiku tego berprzestrzeni. Warto podkreślić, iż skorzysta również bezpośrednio szkoła,
roku i będzie go kontynuowała przez jeden z warsztatów dla nauczycieli bę- do której zakupiony zostanie program
kolejne trzy miesiące. W jego ramach dzie poświęcony także opracowywaniu i multimedialny – „Eduterapeutica Straodbędą się między innymi warsztaty dla wdrażaniu programu mediacji rówieśni- tegia Bezpieczeństwa – program budouczniów oraz prelekcje dla rodziców i czych z wykorzystaniem metody media- wania i wdrażania profilaktyki i pomocy
pracowników szkoły, a także cykl spo- cji i negocjacji, dzięki czemu strzyżowic- psychologiczno-pedagogicznej”.
tkań z przedstawicielami policji, straży cy pedagodzy udoskonalą swój warsztat
Całkowita wartość programu wypożarnej oraz specjalistami, np. w za- pracy. W ramach programu Bezpieczna niesie: 11 924,30 zł, z czego 9 539,44 zł
kresie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Plus uczniowie będą mogli brać udział stanowi dotacja z Ministerstwa Edukacji
Wszystkie te szkolenia pomogą zdobyć nie tylko w wykładach, ale także w wy- Narodowej, a 2 384,86 zł to wkład władodatkową wiedzę dotyczącą bezpie- cieczkach, imprezach szkolnych i środo- sny gminy Psary. SP Strzyżowice

Policjanci i smoczyca w sarnowskim przedszkolu
4 grudnia 2015 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Wojkowicach.
Celem spotkania było utrwalenie noszenia po zmroku kamizelek odbla- cja radiowozu i możliwość wejścia do
zasad ruchu drogowego oraz przypo- skowych i odblasków oraz wręczyli środka pojazdu. Policjanci zademonmnienie zagadnień dotyczących bez- przedszkolakom odblaskowe brelocz- strowali różne sygnały ostrzegawcze
pieczeństwa dzieci w przedszkolu i ki. Najmłodsi z dużym zainteresowa- oraz podstawowe wyposażenie samow domu. Funkcjonariusz przypomniał niem słuchali rad i wskazówek gości, chodu.
podstawowe zasady zachowania się chętnie zadawali pytania, jak również
W podziękowaniu za ciekawe spopodczas przechodzenia przez jezdnię, odpowiadali na pytania funkcjonariu- tkanie, przybliżenie i usystematyzowawytłumaczył jak należy zachować się szy.
nie zasad bezpieczeństwa dotycząceNiespodzianką
dla
dzieci
było
przyw kontaktach z obcymi ludźmi i zwiego ruchu drogowego oraz bezpiecznej
rzętami, jak dbać o bezpieczeństwo bycie na spotkanie policyjnej maskotki zabawy nasi podopieczni wręczyli powłasne i innych oraz do kogo zwracać – Smoczycy Klary, która spotkała się licjantom okolicznościowy dyplom.
się o pomoc w sytuacji zagrożenia. z miłym przyjęciem przedszkolaków.
Ewelina W.
Policjanci wyjaśnili dzieciom potrzebę Dużą atrakcją okazała się prezenta-
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Trzy duże jubileusze zespołów śpiewaczych
W weekend 20-22 listopada trzy
zespoły śpiewacze z terenu gminy
Psary obchodziły jubileusze swojej
działalności artystycznej.
Jako pierwszy weekend jubileuszy
rozpoczął zespół śpiewaczo-kabaretowy „Od… Do…” z Preczowa, który
w piątek 20 listopada 2015 r w Ośrodku Kultury w Preczowie zorganizował
spotkanie z okazji swego 10-lecia. W
ten szczególny wieczór można było
wysłuchać występu grupy w specjalnie
przygotowanym programie. To niezwykłe spotkanie w niepowtarzalnym
ludowym klimacie przebiegło w miłej,
radosnej i sympatycznej atmosferze, a
wspomnienia z niej zostaną na długo
w pamięci uczestników. Impreza była
również okazją do wręczenia przez
Wójta Tomasza Sadłonia nagrody za
długoletnią działalność artystyczną w
postaci bezprzewodowego zestawu mikrofonowego.
W sobotę 21 listopada w remizie OSP
Goląsza-Brzękowice odbył się z kolei
jubileusz 15-lecia działalności zespołu śpiewaczego „Brzękowianie”. Z tej
okazji wszystkim członkom i seniorom
zespołu jubileuszowe, imienne statuetki
dla każdego członka zespołu w imieniu
Wójta wręczyła Sekretarz Gminy Mirella Barańska-Sorn. Podziękowania za
całokształt działalności oraz statuetkę
zespół otrzymał również od Dyrektor
GOK Anny Nagły. Wiele serdecznych
życzeń złożyli także zaproszeni goście.
Po zakończeniu części oficjalnej „Brzękowianie” zaprezentowali przybyłym
gościom jubileuszową piosenkę napisaną przez Józefę Cieplińską – autorkę
wielu śpiewanych tekstów. Warto podkreślić, iż wszystkie osiągnięcia zespół
zawdzięcza swojej ciężkiej pracy oraz
zaangażowaniu nieżyjącego już instruktora Leonarda Kamińskiego, który na
zawsze pozostanie w sercach i pamięci
członków tej grupy śpiewaczej. Obecnie
zespół występuje przy akompaniamencie Leopolda Surmy. Oprawą muzyczną
jubileuszu zajmowali się Rafał Barański
i Krystian Machura. Cała impreza przebiegała w miłej atmosferze do późnych
godzin wieczornych.
Natomiast w niedzielę, 22 listopada, swoje 10- lecie świętował zespół
śpiewaczy „Górzanie”. Mimo zimnej,
listopadowej aury, spotkanie jubileuszowe przebiegało w serdecznej i
ciepłej atmosferze. Po krótkim przed-

Zespół „Od... Do...” z Preczowa z zaproszonymi gośćmi

Zespół „Brzękowianie” podczas jubileuszu

Zespół „Górzanie” w trakcie jubileuszowego występu

stawieniu historii działalności i osiągnięć, „Górzanie” zaprosili gości do
wspólnego uczestnictwa w programie
artystycznym zatytułowanym „Cztery
pory roku”. Zespół przedstawił swoją
działalność w oparciu o kalendarz imprez i uroczystości gminnych, regionalnych i ogólnopolskich. Były to piosenki
ludowe, biesiadne, przyśpiewki i scenki
kabaretowe. Wszyscy goście otrzymali jubileuszowe foldery i wpisali się do

kroniki Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”, dokumentującej dziesięcioletni
dorobek tej grupy artystycznej. Uczestnicy imprezy mogli również skosztować
produktów przygotowanych przez
sponsorów – właścicieli placówek handlowych „OD – DO” i „Bułecka z rynecka”. Także i ten zespół otrzymał z
rąk Wójta Tomasza Sadłonia przydatną
nagrodę w postaci bezprzewodowego
zestawu mikrofonowego. GOK
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Kabaret z Konopi bawił do łez
Początek grudnia upłynął mieszkańcom gminy w niezwykle miłym
i zabawnym nastroju.
W niedzielny wieczór 6 grudnia do
Ośrodka Kultury w Sarnowie zawitał
Kabaret z Konopi. Młodzi artyści polskich scen kabaretowych zaprezentowali licznej publiczności swoje najzabawniejsze skecze. „ZUS”, „Dzieci”,
„Kelner”, „Internet” czy „Spowiedź” to
tylko przykłady tytułów kilku śmiesznych do łez scenek. Niesamowita mieszanka sporej dawki dobrego humoru,
piosenek oraz sprawdzonych hitów spotkały się z żywiołową reakcją publiczności, która salwami śmiechu i braw nagradzała występujących kabareciarzy.
Kabaret z Konopi tworzą: Krzysztof
Kubalski, Norbert Orłowicz oraz Rado-

„Kabaret z Konopi” podczas jednego ze skeczy w Ośrodku Kultury w Sarnowie

sław Kielch. Przez 7 lat swojej działalności ta trupa artystyczna została laureatem ponad 70 festiwali i przeglądów
kabaretowych w całym kraju, a najważ-

niejszym osiągnięciem, jak dotąd, był
udział w Finale PAKA 2011 i zwycięstwo
w Wieczorze Ostatniej Szansy.
GOK

VII Spotkanie Gwarków Gminy Psary
W Gminie Psary wciąż żywe są tradycje górnicze. Pielęgnowane przez
brać górniczą nie pozwalają zapomnieć o przeszłości tego terenu.

Górnicy, którzy świętowali Barbórkę w GOK w Gródkowie

Od uczestnictwa we Mszy Św. blisko
stuosobowa grupa emerytów górniczych, osób pracujących w branży górniczej oraz ich rodzin rozpoczęła świętowanie tradycyjnej Barbórki. Uroczystość
celebrował kapelan Wspólnoty „Betlejem” ks. Mirosław Tosza. W modlitwie

wiernych przedstawiono nazwiska osób,
które zginęły w kopalniach. W dalszej
części spotkania górnicy wspólnie z Wójtem Tomaszem Sadłoniem, proboszczem
psarskiej parafii ks. Janem Piekarskim
oraz Dyrektor GOK-u Anną Nagły mieli
przyjemność skosztować tradycyjne go-

lonko. Wspomnienia o dawnych czasach,
zagrożeniach, jakie towarzyszyły górnikom w ich trudnej pracy, przeplatały
się ze śpiewem górniczych i patriotycznych piosenek, przy których miło upłynął czas. Dzięki takiej atmosferze „Stara
Szczecha” mogła łatwo zapanować nad
dyscypliną, skupiającą się na ocenie przeprowadzanych konkursów.
Dla upamiętnienia tragicznych zdarzeń pod ziemią, w których śmierć
ponieśli górnicy z Gminy Psary, została
wydana „Księga Pamięci”. Zapisane w
niej fakty będą przypominać następnym
pokoleniom o tym, jak niebezpieczna
była to praca. Z tego miejsca gorące
podziękowania kierujemy do osób gromadzących materiały do wydania tej
publikacji oraz tych, którzy wsparli to
przedsięwzięcie finansowo. Wyrazy
wdzięczności za pomoc w zorganizowaniu spotkania barbórkowego składamy na ręce Wójta Gminy oraz pracowników GOK-u.
Brać Górnicza Gminy Psary

W oczekiwaniu na książkę Tadeusza Trzcionki
Tadeusz Trzcionka, urodzony w Psarach, podjął się napisania i wydania drukiem wspomnienia o rodzinnej miejscowości. Od ponad półtora roku pracuje nad monografią pochówków mieszkańców Psar od najdawniejszych lat.
Z zawodu inżynier mechanik, ma chówkach na cmentarzach w Grodźcu wanie będzie miało 190 stron, a jego
84 lata, od 1990 r. jest na emeryturze. i Psarach, a w trzeciej zawarto cha- wydanie przewidziane jest na I kwartał
Jego opracowanie o roboczym tytule rakterystykę reprezentatywnych gro- 2016 roku.
Zamówienia na książkę można skła„Psary. Pochówki od najdawniejszych bów zmarłych osób z Psar. W książlat” składa się z trzech części: pierwsza ce ma się znaleźć aż 140 zdjęć miejsc dać w psarskiej parafii oraz u autora
traktuje o śladach grzebania zmarłych spoczynku nauczycieli, społeczników, (tel. 32 292 29 77).
BeCe
od najdawniejszych lat, druga – o po- samorządowców i górników. Opraco-
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Najwyższe odznaczenie z SITG dla Bolesława Ciepieli
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło „Zagłębie” odznaczyło B. Ciepielę swoim najwyższym wyróżnieniem „Laurem zasług”.
Uroczystość ta miała miejsce podczas
We wspomnianym Zagłębiowskim
XIV Zagłębiowskiego Górniczego Spo- Górniczym Spotkaniu, które odbyło
tkania „Po latach pracy” 27 listopada br. się w restauracji „Mrówka” w Grodźprzez SITG „Koło Zagłębie”. Odznaczenie cu w sąsiedztwie b. kopalni „Grodziec”,
zostało przyznane Bolesławowi Ciepieli wzięło udział ok. 60 osób, w tym dwaj
przez Zarząd Główny SITG na wniosek ostatni dyrektorzy tej kopalni (Zenon
Zarządu Oddziału Sosnowiec. Aktu wrę- Kołacz i Marian Flak) a także pełnoczenia dokonali Roman Macuga (prezes mocnik Prezydenta Będzina. Biesiada
ZO SITG) wraz z Leszkiem Skrzypcem przebiegała w miłej atmosferze, przy
(prezesem Koła „Zagłębie”). Ciepiela był muzyce, śpiewie i symbolicznej górniwspółzałożycielem Koła „Zagłębie” i jego czej kolacji.
długoletnim pierwszym prezesem (10 lat).
Jakub Czapla

Bolesław Ciepiela

Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną
25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Dziecka z Rodziną.
Na scenie pojawiały się następujące czą „Żabkę Małgosię”, Adam Kozieł w
Jury obradowało w składzie: dyrektor
wspaniałe duety gwiazd: Nadia Sowiń- trio z Mamą i kuzynką Julią – „Na raz, na GOK w Gródkowie – Anna Nagły, kieska z Mamą wykonały piosenkę „Tata dwa”, Weronika Musiał z Mamą – prze- rownik biblioteki w Strzyżowicach – Jojest potrzebny”, Lena Krawiec z Babcią piękny utwór „Przedszkolaczek to jest anna Bloch oraz przedstawicielka KGW
pięknie zaśpiewały wzruszający utwór zuch”, Lena Ziewacz z Mamą zaśpiewa- Strzyżowice – Jadwiga Flak. Jurorki przy„Ulepimy dziś bałwanka”, Hanna Bubel z ły nostalgiczną kołysankę „Z popielnika znały jednogłośnie wszystkim uczestniTatą zaprezentowała się w dwóch aran- na Wojtusia”, Martynka Pogoda z Mamą kom równorzędne nagrody, podkreślając
żacjach (ze zmianą garderoby!) – „Co po- wprowadziły z kolei bardzo optymistycz- wysoki poziom artystyczny występów,
wie tata?” oraz „Naucz mnie”, Adrianna ny nastrój piosenką „Złote krople”, a na zaangażowanie i odwagę. Patronat nad
Masłowska z Mamą wykonały piosenkę koniec na scenie pojawił się Igor Kotuła wydarzeniem objął Wójt Gminy Psary.
PP Strzyżowice
„Krakowiaczek jeden” wraz z układem wraz z Dziadkiem, wykonując ludową
ruchowym, Maja Janicka z Mamą – uro- piosenkę „Zachodzi słoneczko”.

Od 11 stycznia 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków na eko-dotacje, o których mowa na str. 1 i 2 niniejszej gazety.
Poniżej zamieszczamy wzory wniosków oraz regulaminy przyznawania dotacji w ramach dwóch programów
dofinansowań. Karty te można wyciąć, wypełnić i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Psary.

s. 19

s. 20

Od 11 stycznia 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków na eko-dotacje, o których mowa na str. 1 i 2 niniejszej gazety.
Poniżej zamieszczamy wzory wniosków oraz regulaminy przyznawania dotacji w ramach dwóch programów
dofinansowań. Karty te można wyciąć, wypełnić i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Psary.

Ponadto oświadczam że:
1) Zapoznałem/am się z treścią regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania
termomodernizacji budynków mieszkalnych (do którego załącznikiem jest niniejszy wniosek i akceptuję
warunki w nim zawarte.
2) Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie
z art. 54 ustawy Prawo budowlane).
3) W Budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
4)
a) Jestem mieszkańcem gminy zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały i wykazałem fakt
zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu
(PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3
aktualizującym miejsce zamieszkania (niewłaściwe skreślić)
b) Nie jestem mieszkańcem zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały, ale wykazałem fakt
zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu
(PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3
aktualizującym miejsce zamieszkania (niewłaściwe skreślić).
5) Nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy.
6) Posiadam w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne
odnawialne źródło energii) *
/ zobowiązuję się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe co zostanie potwierdzone
stosownym dokumentem (np. protokół likwidacji, karta przekazania odpadu) i wymiany go na kocioł
gazowy lub kocioł na biomasę w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę
źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” realizowanego przez Gminę w ramach RPO WSL 2014-2020
lub samodzielnie w ciągu roku od daty zakończenia termomodernizacji *
*(niewłaściwe skreślić).
7) W przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu
realizacji inwestycji na rok następny.
8) Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria ……………., działając w trybie
art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez: Gmina Psary oraz przez Operatora w/w Programu.
9) Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Psary, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu
przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących
innych usług i Programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.
10) Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Psary, z siedzibą w Psarach,
przy ul. Malinowickiej 4 w Psarach, który powierza (zgodnie z art. 31 ustawy) przetwarzanie danych
osobowych uczestników Programu Operatorowi. Przyjmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe
zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane w celu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego
oświadczenia.
11) Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
12) W przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się na własny koszt do zamontowania uchwytu
na flagę w widocznym miejscu na terenie swoje posesji.
13) W przypadku otrzymania dofinansowania wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego budynku mieszkalnego przez Gminę Psary w dowolnym utworze oraz w innych
materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego na następujących polach
eksploatacji:
a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie 10 lat od dnia otrzymania dofinansowania.

………………………………….

data i podpis czytelny

Od 11 stycznia 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków na eko-dotacje, o których mowa na str. 1 i 2 niniejszej gazety.
Poniżej zamieszczamy wzory wniosków oraz regulaminy przyznawania dotacji w ramach dwóch programów
s. 21
dofinansowań. Karty te można wyciąć, wypełnić i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Psary.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/140/2015
Rady
Gminy
Psary
z dnia 26 listopada 2015r.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł
ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie
Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
WNIOSEK o udział w projekcie
„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię...................................…........................................................................................……………....
Adres zamieszkania............................….........................................................................................…………......
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
.......................................................................................................................................................…………......
nr telefonu.........................................................… kom....................................................................…….........
NIP ...................................................................................……..…....................................................................
seria i nr dowodu osobistego ………………………..…….………. PESEL ...................................................…
Księga Wieczysta nr……………………………….. nr działki........................................................................
Stare źródło ciepła: rok produkcji ……………………….……… paliwo.............................................................
producent ……………………………… model ……………………….
rok planowanej inwestycji: ……………………………………….
Lp.

Planowany zakres inwestycyjny:
TAK

1
2
3
4

Wybór:
NIE

Wymiana kotła starego na nowy
Montaż kolektorów słonecznych
Montaż ogniw fotowoltaicznych
Montaż pompy ciepła

Lp.

Paliwo wykorzystywane w nowym kotle ciepła (PROSZĘ ZAZNACZYĆ
TYLKO JEDNĄ OPCJĘ)

1
2

Gaz
Biomasa

Wybór:
TAK

NIE

………………………………….
data i podpis czytelny

s. 22

Od 11 stycznia 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków na eko-dotacje, o których mowa na str. 1 i 2 niniejszej gazety.
Poniżej zamieszczamy wzory wniosków oraz regulaminy przyznawania dotacji w ramach dwóch programów
dofinansowań. Karty te można wyciąć, wypełnić i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Psary.
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Ponadto oświadczam że:
1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu udziału w projekcie „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków
mieszkalnych (do którego załącznikiem jest niniejszy wniosek) i akceptuję warunki w nim zawarte.
2. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie
z art. 54 ustawy Prawo budowlane).
3. Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania
ekologicznego źródła ciepła.
4. Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria ………...……….,
jako uczestnik projektu, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Gminę Psary.
5. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby projektu, tj. w celu monitoringu i ewaluacji,
a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych
dotyczących innych usług i projektów mogących zainteresować składającego oświadczenie.
6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Psary, z siedzibą w Psarach,
przy ul. Malinowickiej
7. Przyjmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane
w celu, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.
8. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
9. W przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się na własny koszt do zamontowania uchwytu na
flagę w widocznym miejscu na terenie swoje posesji.
10. W przypadku otrzymania dofinansowania wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego budynku mieszkalnego przez Gminę Psary w dowolnym utworze oraz w innych
materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego na następujących polach eksploatacji:
a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie 10 lat od dnia otrzymania dofinansowania.

………………………………….
data i podpis czytelny
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Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym
Wejdź na stronę rodzina.gov.pl
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4
5
Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
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Czym jest Karta Dużej Rodziny?
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Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym
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Wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej
Rodziny
Po weryfikacji formularza uzgodnimy z Twoją firmą
szczegółowe warunki współpracy
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej lub wojewoda (w przypadku firm działających lokalnie) pod-
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Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje
różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest
zapewnienie ulg, zniżek lub innnych uprawnień rodzinom
posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.
W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji,
które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce.
Lista partnerów oraz szczegóły ich ofert skierowanych do
rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie:

Dodatko

Milena Małe
http://rodzina.gov.pl

milena.mal
Magdalena

Lista
Duża rodzina
to duże zakupy.
mieć aktualizoją u siebie!
rodzin wielodzietnych
sąodostępne
i na Warto
bieżąco
Troska
społeczeństwo
Troska
o społeczeństwo
wane na stronie: Karta
Dużej Rodziny to realna pomoc rodzinom wielodzietnym.

Dodatkowych informacji udzielają

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc rodzinom wielodzietnym.
Wspólnie
wspieramy
duże rodziny.
Troska
o społeczeństwo

Milena Małecka, tel. 22 237 00 72

Wspólnie wspieramy duże rodziny.
http://rodzina.gov.pl
Kartę Dużej Rodziny możesz wpisać w strategię społecznej

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc rodzinom wielodzietnym.
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milena.malecka@crzl.gov.pl

magdalena.

Magdalena Krzos-Toporek, tel. 22 237 00 92
magdalena.toporek@crzl.gov.pl

Dołącz do grona firm odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny.
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URZĄD SKARBOWY w BędziniE: Od 21 grudnia 1
1
wydłużone godziny pracy w poniedziałki

URZĄD
GMINY PSARY:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie informuje, że od 21 grudnia
2015 r. nastapi zmiana godzin pracy. Nowe godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7:00 - 18:00, od wtorku do piątku 7:00 - 15:00.

24 grudnia będzie
nieczynny

Zmianie ulegają również godziny pracy kasy banku w budynku Urzędu:
poniedziałek 7:15 - 16:30, od wtorku do piątku 7:15 - 14:15.

31 grudnia czynny
do g. 14:00

2

