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Egzemplarz bezpłatny

WRĘCZONO Kryształy Kultury 2016
25 stycznia br. podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego w Dąbiu odbyła się po raz pierwszy uroczysta
ceremonia wręczenia nagród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nagroda „Kryształy Kultury” to nowy
pomysł na uhonorowanie mieszkańców,
którzy mają szczególne osiągnięcia w
dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności
kulturalnej. Wyróżnienie to zostało ustanowione na wniosek Wójta Tomasza Sadłonia, a uchwałę w tej sprawie przyjęła
Rada Gminy Psary 26 listopada 2015 r.
„Kryształy Kultury” są przyznawane twórcom, artystom, organizatorom
i promotorom działalności kulturalnej,
popularyzatorom kultury, pracownikom
instytucji kultury, nauczycielom szkół
artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Nagrody
mogą być wręczane w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych zamieszkałych
na terenie gminy oraz dla osób prawnych
i innych podmiotów z siedzibą na terenie
gminy, np. zespołów śpiewaczych, na
podstawie oceny całokształtu działalności lub znaczących osiągnięć. „Kryształy
Kultury” mają postać okolicznościowego
medalu i dyplomu, do których dołączona

jest gratyfikacja pieniężna w wysokości
netto 1000 zł dla osoby fizycznej i 2000 zł
dla osób prawnych oraz innych podmiotów. W każdym roku, począwszy od 2016,
przyznawane będzie od 1 do 3 nagród,
wyłanianych przez powołaną w tym celu
kilkuosobową Kapitułę.
Laureatami premierowych „Kryształów Kultury” w 2016 r. zostali: Anna Łebzuch – animatorka ruchu harcerskiego na
terenie gminy od 2000 r. oraz promotorka

kultury wśród dzieci, Bolesław Ciepiela –
działacz społeczny, ceniony regionalista
oraz kronikarz, autor wielu książek o historii gminy Psary i jej sołectwach, Zespół
Śpiewaczy „Dąbie” – założony w 1988 r., w
swoim różnorodnym repertuarze przekazuje dorobek kulturowy regionu. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
W kolejnych numerach Głosu Gminy
Psary prezentować będziemy biogramy
nagrodzonych. Red.
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INWESTYCJE
Nowe oblicze stadionu Iskry Psary

W grudniu zakończyły się prace na stadionie Iskry Psary, gdzie
powstał plac zabaw, siłownia ze-wnętrzna, parking oraz nowy brukowany trakt prowadzący do parku
Żurawiniec. Koszt inwestycji wyniósł 652 662,90 zł brutto.

Wyłoniona w drodze przetargu firma Drogrem wykonała nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, który
stanął w miejscu starego asfaltowego
boiska. Zamontowano na nim urządzenia zabawowe, które są inne niż
te znajdujące się na pozostałych tego
typu obiektach w gminie, dzięki czemu
wraz z nadejściem wiosny plac będzie
się cieszył dużą popularnością wśród
dzieci. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, cały obiekt został otoczony ogrodzeniem panelowym. Ponadto
usytuowano przed nim ławki wraz z
alejką drzew.
Obok placu zabaw powstała siłow-

Plac zabaw przy stadionie Iskry Psary

nia zewnętrzna, a na drugim końcu
obiektu boisko do siatkówki o nawierzchni trawiastej wraz z osprzętem.
Na remoncie skorzystali także zawodnicy Iskry Psary. Na głównej płycie
boiska zamontowano bowiem piłko-

Siłownia zewnętrzna przy szatni LKS Iskra Psary

chwyty oraz nowe wiaty dla zawodników rezerwowych. Prace objęły też
montaż nowych schodów przy zejściu
z trybun i położenie nowych płytek
wraz z izolacją na tarasie budynku
szatni.
Oprócz rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wykonano
także szereg innych prac modernizacyjnych.Wybrukowano zjazd z ul.
Malinowickiej i plac przed szatnią, a
przed stadionem powstał trakt pieszy
z kostki, ciągnący się od ul. Wiejskiej aż
do parku Żurawiniec. Utworzono ponadto parking od strony ul. Wiejskiej.
Przy okazji robót wymieniono stary
wodociąg, który biegnie przez teren
stadionu. Cały obiekt zyskał nowe
ogrodzenie panelowe z furtkami i bramami antykorozyjnymi. Zainstalowano
monitoring, a główne miejsca rekreacji
oświetlają lampy parkowe. Red.

Zakład Gospodarki Komunalnej z nowym ciągnikiem
Pod koniec 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu przejął
obowiązki m.in. w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych oraz porządku w miejscach publicznych. W tym celu kosztem kilkuset tysięcy złotych ZGK został doposażony w niezbędny sprzęt.

Nowy funkcjonalny traktor z przyczepą na stanie ZGK w Dąbiu

Na początku listopada Zakład wziął w
leasing nowy samochód dostawczy Fiat
Ducato model 290, który posiada powiększona kabinę do przewozu 7 osób
oraz dużą skrzynię ładunkową. Natomiast
w połowie grudnia zakończono postępowanie na zakup i dostawę nowego traktora wraz z osprzętem: pługiem typu V
do odśnieżania, posypywarką piasku i
soli do ulic oraz przyczepą. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo
Handlowe „AGROMA” w kwocie brutto
ogółem 229 149 zł. Nowy ciągnik został
już dostarczony do Zakładu z końcem
grudnia. Pojazd posiada pełne wyposażenie pomocne do utrzymania porządku
c.d. na str. 3
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 2 „Zakład Gospodarki...”
na drogach, chodnikach, placach i parkingach, zwłaszcza zimą. Posłuży on również
do transportu materiałów.
ZGK wzbogacił się ponadto o sprzęt
do utrzymania zieleni o wartości ponad
13 tys. złotych: teleskopową podkrzesywarkę do pielęgnacji drzew z poziomu
ziemi, piłę łańcuchową, pilarkę łańcucho-

wą, kosę mechaniczną spalinową oraz
lekki kombimotor wraz z akcesoriami takimi jak nożyce do zarośli, nożyce do żywopłotów na wysięgniku.
Dobrze wyposażony Zakład Gospodarki Komunalnej będzie mógł skutecznie realizować nowe zadania na rzecz
wszystkich mieszkańców, które zostały
mu przekazane uchwałą Rady Gminy Psa-

ry z początkiem listopada. Chodzi między
innymi o utrzymanie terenów zielonych,
dróg wraz z oznakowaniem oraz inne
usługi z zakresu utrzymania porządku w
gminie. Jednak doposażanie Zakładu to
nie wszystko, gdyż już wkrótce samorząd
przystąpi do sporządzenia projektu przebudowy budynków bazy ZGK w Dąbiu.
Red.

Postępy przy budowie węzła komunikacyjnego na DK 86
W ubiegłym roku w listopadzie rozpoczęto budowę węzła komunikacyjnego w Sarnowie na drodze krajowej nr 86, który będzie stanowił dojazd do mającego powstać centrum logistycznego DL Invest Park Psary.
Prace są już bardzo zaawansowane.

Budowa węzła komunikacyjnego. Foto: materiały prasowe DL Invest

Obecnie trwają rozległe roboty
ziemne. Powstają między innymi nasypy drogowe pod łącznice zarówno od
strony Katowic, jak i w kierunku północnym, których zakończenie planowane

jest na III kwartał 2016 r. Rozpoczęły
się także pracę ziemne przy przejściu
podziemnym. Przygotowana została
już środkowa podpora wiaduktu drogowego oraz fundamenty pod bocz-

ne filary. Trwają też prace zbrojarskie i
betonowanie dla korpusów oraz skrzydełek przyczółków skrajnych podpór
wiaduktu drogowego. Natomiast na
większej części drogi dojazdowej do
węzła wykonana została ostatnia warstwa-ścieralna. Ruch drogowy na DK 86
w Sarnowie został obecnie skierowany
na pasy w stronę Częstochowy.
Wartość powstającej właśnie infrastruktury drogowej towarzyszącej przyszłemu centrum logistycznemu sięga
aż 16 mln zł. Zostanie ona nieodpłatnie
udostępniona do publicznego użytku
przez inwestora, firmę DL Invest Group. Realizacja tej inwestycji pozwoli już
wkrótce na budowę i uruchomienie
dużego centrum magazynowego, co
zwiększy dochody gminy z tytułu podatków oraz spowoduje powstanie nowych
miejsc pracy, związanych z obsługą centrum DL Invest Park Psary. Red.

Projekt budowy żłobka i przedszkola na ukończeniu
Już wkrótce zakończą się prace nad projektem budowlanym budynku w Psarach przy Ośrodku Zdrowia, w
którym powstanie żłobek oraz – o czym zadecydowano niedawno – także nowe przedszkole publiczne.

Pierwotnie budynek miał być przeznaczony tylko na gminny żłobek, jednak w
listopadzie Wójt wraz z Radą Gminy podjęli decyzję o dodaniu do projektu również nowego przedszkola. Podyktowane
to zostało zmianami prawa przez Parlament RP, według którego dzieci 6-letnie
pozostaną w przedszkolach. W związku
z tym w gminie Psary zaistniała pilna
potrzeba utworzenia nowych miejsc dla
około 100 przedszkolaków.
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń tłumaczy, dlaczego wspólnie z radnymi
podjęli takie szybkie działanie:
– W ubiegłym roku, kiedy to prawie wszystkie dzieci 6-letnie podjęły naukę w szkołach
podstawowych gmina była w stanie zaoferować miejsca wszystkim 3, 4 i 5-latkom
zameldowanym na terenie gminy Psary.
Powrót 6-latków do przedszkoli oznaczałby prawie całkowite wykluczenie z opieki
przedszkolnej dzieci 3-letnich. Ponieważ zależy nam na tym, by edukację przedszkolną

Wstępna wizualizacja budynku żłobka i przedszkola

dzieci rozpoczynały jak najwcześniej, dlatego postanowiliśmy utworzyć przedszkole,
wykorzystując szansę, jaką dawała zaplanowana już wcześniej budowa żłobka.
Koncepcja budynku przewiduje dwie
kondygnacje nadziemne o łącznej pow.
użytkowej około 1400m2. Na parterze
projektowanego budynku mieścić się
będą pomieszczenia żłobka przeznaczone dla 32 dzieci. Na piętrze zaś przewi-

duje się wykonanie sal przedszkolnych
dla 100 dzieci. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na zabawę i odpoczynek
dzieci zaprojektowano jako przestronne,
doświetlone dużymi oknami zorientowanymi w kierunku południowym. Ściany mają mieć jasne barwy, z kolorowymi
dekoracjami i motywami zwierząt, postaci z bajek itp. Sale będą także posiadać
c.d. na str. 4

4

INWESTYCJE
c.d. ze str. 3 „Projekt budowy żłobka...”
bezpośredni dostęp do zaplecza sanitarnego i magazynowego. Oprócz tego w
budynku zlokalizowany zostanie zespół
pomieszczeń
administracyjno-socjalnych oraz szatnie. Projekt uwzględni też
utworzenie w pełni funkcjonalnej kuchni z zapleczem oraz pomieszczeniami
technicznymi. Cały obiekt dostosowany
będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie posiadał windę osobową i
towarową.
Na terenie zielonym wokół budynku
przewiduje się wybudowanie placu zabaw oraz parkingu z co najmniej 20 miejscami postojowymi. Zaś przed obiektem
ma powstać taras, umożliwiający dzie-

ciom odpoczynek na świeżym powietrzu.
Budynek zaprojektowano w technologii pasywnej, co oznacza, że będzie
posiadał bardzo dobre parametry izolacyjne oraz rozwiązania minimalizujące
zużycie energii w trakcie eksploatacji. Ponadto zastosowane zostaną odnawialne
źródła energii: wentylacja mechaniczna z
rekuperacją (aby racjonalnie wykorzystać
energię cieplną, a następnie odzyskać jej
jak najwięcej celem ponownego ogrzania pomieszczeń), panele fotowoltaiczne (w celu zasilenia w darmową energię
elektryczną), pompa ciepła (do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej).
Obiekt zaprojektowany został z kompletem instalacji techniczno-sanitarnej.

Gmina będzie się starała uzyskać dofinansowanie na utworzenie oraz wyposażenie żłobka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Maluch”. Budowę
planuje się na rok 2017.
Wybudowanie żłobka oraz przedszkola w Psarach jest odpowiedzią samorządu na potrzeby mieszkańców, których
liczba wzrasta z każdym rokiem. Niezależnie od projektowanego obiektu w
Psarach w bieżącym roku rozpocznie się
budowa dodatkowych sal przedszkolnych przy szkole podstawowej w Gródkowie. Red.

Nowe wiaty przystankowe w Gródkowie
W styczniu Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu, na zlecenie Urzędu Gminy Psary, wyremontował dwa perony przystankowe wraz z montażem dwóch nowych wiat w sołectwie Gródków przy ulicach Górnej i Grodzieckiej.

Przy wymienionych przystankach
autobusowych stanęły zielone wiaty
typu ORION (dopasowane do już istniejących w gminie wiat) wraz z ławką
z drewna sosnowego, koszem na śmieci
i podświetlaną tablicą ogłoszeniową na
tylnej ścianie. Wiaty zostały zakupione
w firmie BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z
Pilchowic. Koszt rozbiórki starych peronów wraz ze starymi zabudowami, wykonanie nowych peronów i montaż wiat
wyniósł 20 531,94 zł netto.
Wymiana wiat przystankowych w
Gródkowie to dopiero początek tego
typu robót w gminie. W budżecie psarskiego samorządu na 2016 r. zaplanowane zostało 200 tys. zł na wymianę
infrastruktury przystankowej na terenie całej gminy. Najprawdopodobniej

Nowy przystanek na ulicy Górnej w Gródkowie

w czerwcu pracownicy ZGK rozpoczną
sukcesywną wymianę kolejnych wiat
wraz z remontem peronów i tablic informacyjnych. Aktualnie trwają prace

nad inwentaryzacją przystanków na terenie całej gminy, która wykaże jakiego
remontu wymagać będą poszczególne
przystanki autobusowe. Red.

Nowe wyposażenie w szatniach drużyn sportowych

Pod koniec 2015 roku w szatniach dwóch gminnych drużyn piłki nożnej – KS Góra Siewierska oraz Jedności
Strzyżowice – pojawiło się nowe wyposażenie, którego zakup został zrealizowany ze środków gminy Psary.

W wyremontowanej w 2015 roku szatni Klubu Sportowego
Góra Siewierska ustawiono 16 nowych drewnianych szafek, w
których zawodnicy będą mogli przechowywać swoje ubrania
oraz rzeczy osobiste. Z kolei do małej sali konferencyjnej znajdującej się w tym samym budynku zakupiono stoły, krzesła
i gablotę na puchary. Wyposażono także aneks kuchenny w
szafki, lodówkę, okap, kuchenkę z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym. Wszystkie elementy zostały zakupione ze
środków funduszu sołeckiego, a ich koszt wyniósł 23.691,03 zł.
Specjalne szafki dla zawodników trafiły pod koniec ubiegłego roku również do klubu sportowego w Strzyżowicach.
Dostarczono tam 20 sztuk modułów szatniowych o wartości
13 900 zł.
Nowe wyposażenie w pomieszczeniach znacznie poprawiło ich funkcjonalność. Dodatkowo, dzięki indywidualnym szaf-

Nowe szafki dla zawodników KS Góra Siewierska

kom zamykanym na klucz, rzeczy osobiste przechowywane są
bezpieczniej, a zawodnicy mają większy komfort. Red.
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WAŻNE INFORMACJE
Budżet gminy na 2016 przyjęty, a w nim 14 mln na inwestycje

30 grudnia 2015 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2016 r. Zgodnie z zasadami odpowiedzialnego zarządzania samorządem, gmina Psary rozpoczyna nowy rok z dopracowanym i zatwierdzonym planem
finansowym. Budżet na 2016 rok jest rekordowy pod względem wydatków gminy na inwestycje, które wyniosą
ponad 14 mln zł, tj. 31% wszystkich wydatków samorządu.

Wysokie dochody
i 14 mln zł na inwestycje
Przyjęta uchwała budżetowa zakłada
dochody budżetu gminy na rok 2016 w
wysokości 38 616 824,00 zł, w tym: dochody bieżące 33 630 573,00 zł oraz majątkowe 4 986 251,00 zł. Wydatki budżetu ustalono na kwotę 44 763 310,80 zł, z
tego: wydatki bieżące stanowią 30 677
192,22 zł, a wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne i budowlane planowane są na rekordową kwotę 14 086 118,58
zł. Dla porównania analogiczne wydatki
majątkowe w 2011 roku wyniosły ok. 5
mln zł, w 2014 r. już 10,4 mln zł, a w ubiegłym roku 13,2 mln zł. Jest to efekt prowadzenia racjonalnej i odpowiedzialnej
polityki finansowej gminy oraz pozyskiwania wielu dotacji unijnych i krajowych.
Warto w tym miejscu dodać, że tegoroczny plan wydatków zawiera także
niebagatelną kwotę 1,2 mln zł na dotacje
dla mieszkańców na termomodernizacje
domów, wymianę starych kotłowni węglowych oraz montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Przeszło 14 mln zł na inwestycje budowlane stanowi 31% wszystkich wydatków
budżetu, co jest bardzo rzadko spotykanym wskaźnikiem rozwoju gminy.
Miliony na drogi
W budżecie na 2016 r. przewidziano
realizację wielu kluczowych zadań inwestycyjnych. Najwięcej środków przeznaczono na przedsięwzięcia drogowe,
dokładnie 6,375 mln zł. Olbrzymią inwestycją będzie budowa ul. Łącznej i
Bocznej w Psarach, następnie budowa
drogi gminnej w Brzękowicach Górnych, budowa ulicy Strumycznej w Malinowicach i budowa drogi gminnej do
nowych zabudowań na Brzękowickim
Wale. Na zakup i montaż nowych wiat
przystankowych przeznaczono 200 tys.
zł, a projekt i wykonanie parkingów przy
ul. Szkolnej w Preczowie 100 tys. zł. Planuje się też budowę drogi dojazdowej
wzdłuż wału przy Przemszy do parkingu
klubu sportowego w Preczowie, utwardzenie fragmentu ul. Słonecznej, by
umożliwić sprzedaż działek na Osiedlu
Malinowice II, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kwiatowej w Gródkowie czy
realizowaną wspólnie z DL Invest Group
budowę pętli do zawracania samocho-

Wizualizacja części przedszkolnej, która powstanie w 2016 przy szkole w Gródkowie

dów na końcu ul. Szkolnej w Sarnowie.
W budżecie gminy Psary zaplanowano
również 500 tys. zł na budowę chodników przy drogach powiatowych, co w
połączeniu z identyczną kwotą ze strony powiatu będzińskiego daje ogółem 1
mln zł na to zadanie. Wśród zadań drogowych znalazło się też dokończenie
dokumentacji budowlanych dróg, chodników i parkingów zleconych w roku
ubiegłym, o których pisaliśmy w poprzednim numerze „Głosu Gminy Psary”.
Powstaną także nowe projekty budowlane: budowy ul. Słonecznej w Malinowicach oraz sieci ulic na powstającym
osiedlu Czerwony Kamień, przebudowy ul. Głównej i Źródlanej w Sarnowie,
budowy łącznika do gminnej ul. Leśnej
w Gródkowie, budowy ul. Cichej w
Strzyżowicach oraz budowy chodnika z
oświetleniem przy tartaku w Gródkowie.
Zostanie także zlecona dwuwariantowa
koncepcja przebudowy ul. Kolejowej w
Psarach. Ponadto zakupione zostanie
specjalistyczne oprogramowanie do
prowadzenia ewidencji dróg i ewidencji technicznej w pasach drogowych na
terenie gminy. Dodatkowo w tegorocznym budżecie zabezpieczono 180 tys.
zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego.
Blisko 3 mln zł na inwestycje
w ochronę środowiska
Taką kwotę samorząd planuje przeznaczyć w 2016 r. na inwestycje wodociągowe, projekty kanalizacji sanitarnej
oraz dotacje na eko-modernizacje w
domach prywatnych. W ramach tych
środków zostanie dokończone opracowywanie dokumentacji budowlanej na
wymianę sieci wodociągowej w: Psa-

rach, Sarnowie, Preczowie, Strzyżowicach, Gródkowie, Bisce, Brzękowicach
Dolnych i Malinowicach. Zlecone będą
też nowe projekty budowy wodociągu
w Gródkowie i Brzękowicach Górnych
Planuje się też wymianę znacznych odcinków sieci wodociągowej, zaczynając
od budowy magistrali w ul. Akacjowej w
Psarach i Podgórnej w Sarnowie zasilającej tworzące się centrum logistyczne.
Rozpoczynamy również ogromne zadanie polegające na budowie zbiorczego
systemu odprowadzania i oczyszczania
ścieków sanitarnych. W 2016 r. zostanie
zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej i projektów technicznych dla
budowy pierwszego etapu sieci kanalizacyjnej i gminnej oczyszczalni ścieków
przy ul. Granicznej w Psarach.
Kolejnym ważnym zadaniem będzie wdrożenie systemu eko-dotacji
dla mieszkańców, przeznaczonych na:
docieplenie ścian, dachu oraz wymianę
okien i drzwi, wymianę pieca węglowego na nowy kocioł na gaz lub biomasę
oraz na wykonanie instalacji OZE tj. kolektorów słonecznych, pompy ciepła lub
ogniw fotowoltaicznych. Na to zadanie
gmina przeznaczy 1,2 mln zł z własnego
budżetu oraz pozyska finansowanie zewnętrzne, w tym z pożyczki WFOŚiGW
oraz funduszu unijnego.
Inwestycje w infrastrukturę oświatową
Największe zadanie w tej grupie stanowi zagospodarowanie terenu przy szkole
podstawowej w Dąbiu o wartości szacunkowej 0,5 mln zł. Równie dużym przedsięwzięciem jest przebudowa i adaptacja
pomieszczeń w budynku szkoły podstac.d. na str. 6
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c.d. ze str. 5 „Budżet na 2016 przyjęty...”
wowej w Gródkowie i przekształcenie
istniejącego oddziału przedszkolnego w
czterooddziałowe przedszkole, na które zaplanowano 426 tys. zł. Obecnie na
ukończeniu jest dokumentacja techniczna na to zadanie, a prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie tego roku.
Ponadto 100 tys. zł przeznaczono na
projekt zagospodarowania terenu przy
szkole i przedszkolu w Sarnowie, w tym
budowę siłowni zewnętrznej. Taka sama
kwota została zabezpieczona na remont
gimnazjum w Psarach, a 35 tys. zł na
przebudowę wewnętrzną przedszkola w
Sarnowie. W sierpniu gotowy będzie projekt budowy nowej sali gimnastycznej
w Gródkowie. Wkrótce zlecony zostanie
także projekt techniczny budowy parkingu przy szkole w Strzyżowicach, a także rozbudowy budynku, oraz budowy
nowego placu zabaw przy przedszkolu
w Strzyżowicach. Do 23 maja 2016 r. zakończy się opracowanie dokumentacji
budynku żłobka i przedszkola publicznego w Psarach z zastosowaniem technologii energooszczędnych. Łączne wydatki
majątkowe na infrastrukturę oświatową
wyniosą ponad 1,2 mln zł.
Pozostałe obiekty komunalne i place
Wśród tegorocznych inwestycji znalazło się także bardzo wiele przedsięwzięć
związanych z modernizacją obiektów
komunalnych oraz lepszym wykorzystaniem przestrzeni publicznej na cele
rekreacyjne, sportowe i kulturalne mieszkańców. W 2016 r. powstanie budynek
socjalny dla OSP Dąbie, planuje się modernizację garażu i pomieszczeń OSP
Strzyżowice. Do wykonania przewidziany jest remont zabytkowej kapliczki na
Poddzwonku. Powstaną też siłownie zewnętrzne przy: szkole w Malinowicach,
OSP Strzyżowice oraz w pobliżu OPS w
Psarach. Rozbudowana zostanie siłownia
zewnętrzna przy OSP Preczów, a na całym
placu wykonane będą nasadzenia zieleni.
Planowany jest również remont kuchni i

Ulica Łączna w Psarach przed planowaną w 2016 roku przebudową

pomieszczeń w budynku OSP Psary oraz
dokończenie remontu pomieszczeń w remizie OSP Goląsza-Brzękowice.
Olbrzymim zadaniem, które rozpocznie się w bieżącym roku jest projekt i
przebudowa bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu, dzięki czemu
jednostka ta będzie mogła skuteczniej i
szybciej wykonywać nowe obowiązki w
zakresie utrzymania dróg, zieleni i dbania
o czystość w gminie. W budżecie gminy
przeznaczono na projekt budowlany i
pierwszy etap prac 530 tys. zł. W bieżącym roku rozpocznie się również przebudowa stadionu piłkarskiego w Sarnowie,
na którą przewidziano 350 tys. zł.
Kolejnymi obiektami kubaturowymi,
których projekty przebudowy, remontu
i modernizacji zostaną zlecone w najbliższym czasie są: była szkoła w Goląszy Górnej, budynek po szkole w Górze Siewierskiej oraz wolnostojący budynek garażu
OSP w Preczowie. Powstanie także projekt budowlany utworzenia fitness klubu
i siłowni w byłej szkole w Malinowicach.
W tym roku planuje się też wykonanie
projektu zagospodarowania otoczenia
ośrodka kultury w Gródkowie oraz przestrzeni wokół szatni KS Góra Siewierska.
Nie zapomniano także o poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców – kosztem 50 tys. zł rozbudowany będzie system monitoringu, a z budżetu gminy

zostanie dofinansowany zakup lekkiego
samochodu dla OSP Góra Siewierska.
Budżet gminy w ocenie ekspertów
Warto podkreślić, iż budżet na 2016
rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa
gminy uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. O dobrej kondycji samorządowych
finansów świadczy również rosnąca pozycja Gminy Psary w rankingu magazynu eksperckiego „Wspólnota” – jeszcze
w 2010 r. znajdowaliśmy się na miejscu
1447 na ok. 1600 gmin wiejskich, w 2011
r. już na 1077 pozycji, a dziś na miejscu
766, tj. awans do kategorii średniej z grupy najbiedniejszych samorządów.
O ocenę planu finansowego gminy na
2016 r. poprosiliśmy Wójta Tomasza Sadłonia: Właśnie zakończyliśmy realizację
rekordowego pod względem dochodów i
inwestycji budżetu 2015 roku, a już przed
nami niezwykle ambitne zadanie wykonania tegorocznego planu finansowego,
który jest jeszcze większy. Warto zauważyć, że blisko 1/3 wszystkich wydatków
gminy to wydatki majątkowe na prawie
100 zadań budowlanych i to we wszystkich obszarach naszej działalności. Budżet
2016 jest więc wyrazem zrównoważonego
rozwoju, tym bardziej, że inwestycje będą
realizowane we wszystkich sołectwach.
Przed nami naprawdę dużo pracy. Red.

Powstaje dokumentacja budowlana placu w Malinowicach
W listopadzie 2015 roku Gmina Psary przeprowadziła i rozstrzygnęła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Malinowicach przy budynku po byłej szkole podstawowej. Obecnie
powstaje kompletna dokumentacja budowlana.

W konkursie wzięło udział 3 projektantów. Za najlepszą komisja uznała
koncepcję przygotowaną przez Artura
Wątora z Tychów. Przedstawiona przez
architekta propozycja zakłada stworzenie kameralnego miejsca spotkań dla
mieszkańców na terenie przylegającym

do byłej szkoły w Malinowicach. Projekt
został bardzo dobrze opracowany, gdyż
każdy element placu jest nie tylko estetyczny, ale też funkcjonalny.
Centralnym punktem projektu jest
owalny plac, na którym znajdują się
dwie altany oraz krąg ogniskowy. Miej-

sce na mobilną scenę dla muzyków
usytuowano tuż przy ścianie budynku, aby dźwięk podczas imprez jak
najmniej roznosił się po zamieszkałej
okolicy, a sprzęt muzyczny miał dobry
dostęp do zasilania w energię elekc.d. na str. 7
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tryczną. W północno-wschodnim narożniku działki znajdzie się wiata, która
odgrodzi i osłoni miejsce gromadzenia
odpadów stałych od placu, co znacznie poprawi jego estetykę. Projekt
przewiduje montaż ogrodzenia wraz
z bramą wjazdową, tak aby plac mógł
być zamykany. Architekt zaplanował
również stworzenie dodatkowych
miejsc do rekreacji przy istniejącym
placu zabaw po zachodniej stronie budynku. Obszar ten zostanie uzupełniony o urządzenia do ćwiczeń siłowych
i wytrzymałościowych dla osób dorosłych.
Przemyślano także obsługę komunikacyjną budynku, która zostanie
zapewniona przez ciąg pieszo-jezdny
wzdłuż jego wschodniej ściany, prowadzący do placu wielofunkcyjnego. Przy
budynku po byłej szkole podstawowej

Projekt techniczny zagospodarowania terenu wokół szkoły w Malinowicach

zaplanowano dwa dodatkowe parkingi
w zachodniej części działki – łącznie
23 stanowiska postojowe. W połowie
północnej granicy działki uwzględniono przystanek autobusowy z zatoką
i wiatą dla oczekujących pasażerów.
Przewiduje się także rozbudowę sieci

oświetleniowej na tym terenie, montaż
dodatkowych kamer monitoringu oraz
nasadzenie zieleni.
Obecnie, po podpisaniu umowy z
projektantem, powstaje kompletna
dokumentacja budowlana zagospodarowania tejże przestrzeni. Red.

PODSUMOWANIE 2015 roku - spotkanie samorządowe
25 stycznia w sali bankietowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu odbyło się noworoczne spotkanie
samorządowe, podczas którego Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń podsumował działania samorządu w 2015 roku.

Spotkanie rozpoczął występ dziecięcych zespołów tanecznych z Sarnowa
i Strzyżowic. Następnie, po powitaniu
wszystkich gości, Wójt Tomasz Sadłoń
zaprezentował najważniejsze zadania
wykonane przez psarski samorząd w
2015r. Pierwsza część tego podsumowania koncentrowała się na kondycji finansowej gminy. Rok 2015 był pod tym
względem bardzo udany, czego dowodem jest fakt, że zanotowaliśmy rekordowe dochody gminy przekraczające
45 mln zł oraz wydaliśmy aż 32% ubiegłorocznego budżetu na inwestycje
(13,2 mln zł). Do najważniejszych wydatków majątkowych należały m.in.:
zakończenie wartej ok. 5 milionów
złotych budowy ponad 15 km sieci
wodociągowej w Psarach, Strzyżowicach, Sarnowie i Gródkowie, budowa i
remonty dróg oraz chodników za kwotę 3,2 mln zł, a także rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
Wśród największych zakończonych drogowych zadań budowlanych
znalazły się: budowa ulicy Szkolnej w
Preczowie, Zielonej w Malinowicach,
dokończenie budowy ulicy Kościuszki
w Górze Siewierskiej oraz powstanie
chodników w Psarach, Strzyżowicach,
Górze Siewierskiej i Preczowie. Wybudowano nową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Preczowie, Psarach,
Dąbiu, Goląszy Górnej, Malinowicach,

Zaproszeni goście podczas prezentacji sprawozdawczej Wójta Gminy Psary

Górze Siewierskiej, a także wyremontowano sale gimnastyczne w Psarach
i Sarnowie. Na część tych zadań pozyskano także dotacje unijne.
Innym niezmiernie ważnym wskaź
nikiem, świadczącym o dobrej polityce
finansowej gminy, jest ogromna nadwyżka operacyjna odnotowana na koniec 2015 roku w wysokości 8,1 mln zł.
Dzięki niej samorząd nie musiał zaciągać drogich kredytów na realizację inwestycji budowlanych lecz finansował
je z własnych środków. Dobry stan finansów pozwolił ponadto na planowanie rozległych prac budowlano-remontowych na kolejne lata. Warto dodać,
że w ubiegłym roku opracowywano
ponad 40 dokumentacji budowlanych
na: remonty dróg, wykonanie oświetle-

nia ulic, dalszą przebudowę sieci wodociągowej, czy budowę obiektów kubaturowych, w tym gminnego żłobka i
przedszkola w Psarach, sali szkoleniowo-konferencyjnej w Strzyżowicach
oraz sali gimnastycznej w Gródkowie.
Po zakończeniu prezentacji Wójt
Tomasz Sadłoń podziękował za współpracę wszystkim, których praca oraz
decyzje wpłynęły pozytywnie na rozwój psarskiego samorządu, a obecni na
spotkaniu przedstawiciele Parlamentu
RP, władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych pogratulowali
znakomitych wyników w zarządzaniu,
i korzystając z okazji, złożyli także życzenia noworoczne dla wszystkich
mieszkańców.
c.d. na str. 8
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Następnie na scenie pojawiła się
bardzo uzdolniona solistka – Kamila
Zdenkowska, wykonując dwa utwory promujące drugą płytę „Talentów z
Gminy Psary”. Kolejny punkt programu stanowiła uroczystość wręczenia
„Kryształów Kultury”, czyli Nagród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku
2016. Tegorocznymi laureatami zostali:
Anna Łebzuch, Bolesław Ciepiela oraz
Zespół Śpiewaczy „Dąbie”.
Tradycyjnie spotkanie było także
okazją do wręczenia podziękowań dla
wszystkich, którzy w sposób szczególny pomogli samorządowi w ubiegłym
roku. Wójt wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy przekazał okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami Prezydentowi Dąbrowy Górniczej Zbigniewowi Podrazie oraz Wicemarszałkowi
Województwa Śląskiego Stanisławowi
Dąbrowie.
Wicemarszałek Dąbrowa w swoim
krótkim wystąpieniu pogratulował
władzom Psar przemyślanych i kompleksowych działań:
– Jest to jedna z nielicznych gmin Województwa Śląskiego, gdzie ilość mieszkańców wzrasta, a jak ilość mieszkańców
wzrasta to też świadczy o tym, że jest
tutaj dobry klimat do życia, do zamieszkiwania, a oprócz tego realizowane są
oczekiwania mieszkańców przez władze
gminy. Patrząc na to wszystko, widać, że
zarządzanie gminą jest na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie. To skutkuje tym, że ponad 30% środków idzie na
inwestycje, co jest wielką rzadkością.

Zespół Śpiewaczy Dąbie podczas odbierania Kryształu Kultury

Wysoką ocenę działalności Wójta i
całego samorządu wystawił także Prezydent Dąbrowy Górniczej, Zbigniew
Podraza:
– To są wielkie słowa uznania dla tego,
co robi gmina i wójt. Jego aktywność i
zaangażowanie, dobra współpraca. (…)
Myślę, że nie jeden samorządowiec dużego miasta mógłby się uczyć od tego, co
robi się w gminie Psary.
Noworoczne spotkanie zakończył
występ Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”
– laureatów „Kryształu Kultury”.
Wśród przybyłych gości znaleźli się
między innymi: Poseł na Sejm RP – Waldemar Andzel, Poseł na Sejm RP V, VI i
VII kadencji – Witold Klepacz, Senator
RP – Arkadiusz Grabowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Stanisław Dąbrowa, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Mirosław Mazur,
Starosta Będziński – Arkadiusz Watoła,
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego – Radosław Baran wraz z Radnymi, Prezydent Dąbrowy Górniczej

– Zbigniew Podraza, Zastępca Prezydenta Sosnowca – Krzysztof Haładus,
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz –
Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Siewierzu – Barbara Bochenek, Burmistrz Wojkowic – Tomasz
Szczerba, Wójt Gminy Bobrowniki – Arkadiusz Ziemba, dyrektorzy instytucji
regionalnych i powiatowych, sołtysi,
prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, prezeski Kół Gospodyń Wiejskich,
prezesi klubów sportowych z terenu
gminy Psary, właściciele i przedstawiciele firm z regionu, aktywni działacze
społeczni i kulturalni, przedstawiciele rad rodziców ze wszystkich szkół i
przedszkoli, kierownictwo tut. urzędu
oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.Red.
Zeskanuj kod smartfonem
lub tabletem, aby zobaczyć
podsumowanie 2015 roku
dostępne także na
www.psary.pl

„Talenty z gminy Psary” mają nową płytę
Na muzycznym rynku pojawiła się nowa płyta promująca utalentowaną młodzież z gminy Psary. Usłyszymy
na niej 5 solistów oraz zespół Oversound z charyzmatyczną wokalistką Aleksandrą Rój.

Wspomniana płyta to już drugie wydanie opublikowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Gródkowie. Wśród solistów na
płycie usłyszymy: Weronikę Harasimiuk,
Wiktorię Rozmus, Kamilę Zdenkowską,
Dominikę Hamerę i Krystiana Machurę.
Młodzi piosenkarze doskonalą swoje
umiejętności między innymi w GOK w
Gródkowie. Wokaliści mają już na swoim
koncie jedną płytę wydaną przez naszą
instytucję kultury w 2014 r.
Oversound to z kolei zupełna nowość
wśród gminnych talentów. Zespół powstał z inicjatywy Kamila Adamczyka i
Kacpra Słomczyńskiego w 2013 r. Grupa

składa się z pięciu muzyków, a każdy z
nich czerpie inspiracje z różnych gatunków muzycznych, co skutkuje niezwykle
oryginalnym brzmieniem. Oversound
tworzą: Aleksandra Rój – wokal, Kamil
Adamczyk – instrumenty klawiszowe,
Konrad Dróżdż – gitara elektryczna, Kacper Słomczyński – gitara basowa, Piotr
Grudniak – instrumenty perkusyjne.
Płyta została w całości sfinansowana
ze środków Gminnego Ośrodka Kultury
w Gródkowie. W trakcie przygotowywania jest koncert promujący płytę, o którego terminie poinformujemy w najbliższym czasie. Red.

Okładka płyty gminnych talentów

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary

Nr 42 / I / 2015/2016

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK W DĄBIU
Mając na uwadze rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci,
popularyzację kolęd i pastorałek oraz
promowanie młodych talentów, 21
grudnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu zorganizowała
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Konkurs był znakomitą okazją do
spotkania, posłuchania oraz podziwiania pięknego śpiewu, strojów, a
także umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
uczniów klas I-VI, którzy zaprezentowali najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Występy uczniów były prezentowane na bardzo wysokim poziomie, za co
należą się podziękowania i gratulacje

dla nauczycieli i rodziców, którzy przygotowywali dzieci do występów.
Jurorzy przyznali, że wybór najlepszych artystów nie był łatwy, dlatego
wszystkim wykonawcom wręczono
nagrody.
Konkurs zakończył się wspólnym
śpiewaniem znanych kolęd przez
uczestników konkursu, nauczycieli, przybyłych rodziców i wszystkich
uczniów szkoły.
Prezentacje talentów wokalnych
przedszkolaków i uczniów podczas
tego typu konkursu oraz pielęgnowanie bogatej tradycji śpiewania kolęd
stało się coroczną tradycją Szkoły Podstawowej w Dąbiu.
SP Dąbie

Występy przedszkolaków

24. FINAŁ W ZSP NR 2 W SARNOWIE
W niedzielę 10 stycznia po raz
kolejny graliśmy z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy w 24. Finale.
W tym roku w sztabie przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie kwestowało 25 wolontariuszy,
którzy zbierali pieniądze na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorów.
Uczniowie klas III-VI z zapałem i
poświęceniem zbierali datki na ulicach, przed sklepami, kościołami w
miejscu swojego zamieszkania. Wolontariuszy wspierali rodzice oraz
przyjaciele. Dzięki ogromnej ofiarności zebraliśmy 21 387,98 zł. Podobnie
jak w ubiegłym roku naszą rekordzistką została Ola Kępa, która podwoiła
swój zeszłoroczny wynik i uzbierała
do puszki 2458,99 zł.
Gorąco dziękujemy naszym wolontariuszom i ich rodzicom oraz wszystkim, którzy wspierali kwestujących
uczniów.
W tym dniu, jak co roku, nie tyl-

ko wolontariusze przyłączyli się do
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale również przedszkolaki oraz
uczniowie z klasy II, V i VI, którzy
uświetnili ten dzień swoimi występami tanecznymi na corocznym koncercie finałowym przy Urzędzie Gminy w

Psarach.
Jesteśmy dumni, że nasza młodzież
wraz z rodzicami tak chętnie przyłączyła się do 24. Finału WOŚP wpierając najbardziej potrzebujących.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy.
SP Sarnów

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sarnowie
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GŁOS Szkolny
SZLACHETNA PACZKA

Już po raz drugi nasza szkoła dołączyła do grona osób wspomagających
szczytny cel, jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym.
W tegoroczną XV edycję Szlachetnej Paczki włączyło się niemal milion
Polaków. Pomoc przekazana w paczkach sięgnęła 54 milionów złotych, a
średnia wartość paczki przygotowanej dla jednej rodziny wyniosła ok.
2600 zł. Nasza szkoła ponownie pod-

jęła inicjatywę uczestnictwa i zgłosiła
kilka rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze starania
przyniosły pożądane efekty, gdyż trzy
rodziny otrzymały bezcenne wsparcie,
w jakże szczególnym przedświątecznym okresie. Cieszymy się, że nasze
zaangażowanie w tę piękną akcję charytatywną pozwoliło spełnić marzenia
wielu osób.
SP Strzyżowice

STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO!

Teatrzyk Moda na nieuczenie się

W ramach programu „Bezpieczna+”
w naszej szkole odbyły się kolejne dwa
teatrzyki profilaktyczne zaprezentowane przez Teatr Edukacji i Profilaktyki
„MASKA” z Krakowa.
Dla uczniów klas IV – VI przygotowano spektakl pt. „Moda na nieuczenie się” podejmujący tematykę braku
motywacji do nauki. Fabuła spektaklu
osnuta została wokół rozterek typowych dla młodych ludzi, którzy kuszeni
łatwością dostępu do wiedzy, chętnie
korzystają z gotowych rozwiązań. Obserwujący życie głównych bohaterów
uczniowie byli świadkami jak młody
chłopak, który nie zaprząta sobie głowy nauką i jest na bakier z książkami,
spotyka na swojej drodze dziewczynę
o niezwykłej inteligencji. Co wyniknie z
tej znajomości? Czy bohater zrozumie
swoje niewłaściwe postępowanie i zacznie przykładać się do nauki? Mamy
nadzieję, że uczniowie oglądający
przedstawienie zmotywują się bardziej
do nauki i zaczną się uczciwie (wobec
siebie i innych) rozwijać i kształcić. Po
przedstawieniu uczniowie wzięli udział
w zajęciach warsztatowych.
Najmłodszym uczniom naszej szko-

ły z klas I-III zaprezentowany został
spektakl pt. „Skradzione mądrości”. To
spektakl, który pokazuje jak niezwykły wpływ ma na dzieci obcowanie z
literaturą. Książki bowiem rozwijają
ich wyobraźnię, zdolność myślenia,
powiększają zasób słownictwa i wiedzę o otaczającym świecie. „Skradzione mądrości” to pełna humoru i akcji
opowieść o tym, że każda przeczytana książka jest prawdziwą przygodą.
Przedstawienie z całą stanowczością
podkreśla potrzebę nauki czytania
przez dzieci oraz szereg możliwości z
tego wynikających. Dzieci dowiadują
się, iż książki nie tylko dostarczają potrzebnych informacji, ale zapewniają
nam rozrywkę, przenoszą czytelnika w
odległy i magiczny świat. Przedstawienie bardzo podobało się naszym najmłodszym uczniom i miejmy nadzieję,
że dzięki niemu dzieci zrozumieją potrzebę czytania książek i płynących z
tego korzyści.
Udział uczniów w teatrzykach o
charakterze profilaktycznym to nie jedyne działania naszej szkoły w ramach

programu „Bezpieczna+”. Uczniowie
klas szóstych wzięli udział w VII Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym
„Proforma” organizowanym przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Szóstoklasiści wraz z nauczycielem
polonistą przygotowali przedstawienie pt. „Jeden raz”, które pokazało jak
szybko można uzależnić się od różnych
używek, choć wydaje nam się, że sięgniemy po nie tylko jeden raz. Niestety dla bohaterów spektaklu tytułowy
„jeden raz” skończył się uzależnieniem,
które w efekcie doprowadziło ich do
szukania pomocy u specjalistów w walce z nałogiem. Chociaż nie udało nam
się wygrać, to jednak jesteśmy dumni,
że mogliśmy zaprezentować się na scenie Mysłowickiego Domu Kultury.
Ponadto uczniowie wzięli udział w
ogólnopolskim konkursie literackim
„Moc bez przemocy”, którego tegoroczny temat brzmiał: „Przemoc rówieśnicza”. Aktualnie czekamy na jego
wyniki.
SP Strzyżowice

Teatrzyk „Skradzione mądrości”
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GŁOS Szkolny
„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” W DĄBIU
14 grudnia uczniowie klasy VI
Szkoły Podstawowej w Dąbiu wprowadzili najpierw uczniów, a potem
rodziców w nastrój przedświątecznej
zadumy.
Ich widowisko teatralne na motywach powieści Karola Dickensa
„Opowieść wigilijna” przeniosło widzów w świat magii, dobrych duchów i niezwykłych świąt Bożego
Narodzenia, podczas których każdy
człowiek przypomina sobie o tym, że
w życiu najważniejsza jest DOBROĆ
DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
Młodzi aktorzy brawurowo zagrali swoje role, ukazując koleje losów
skąpca Ebenezera Scrooge’a, który
w wigilijną noc, nawiedzany przez
duchy przeszłości, teraźniejszości i

Skąpiec Scrooge z jednym z wigilijnych duchów

przyszłości, poznaje tajemnicę radości i sensu życia, polegających na po-

maganiu innym ludziom.

SP Dąbie

NAUCZYCIELE DZIECIOM – MIKOŁAJKI NA WESOŁO!
wiście się z nią żeni. A wszyscy żyją
długo i szczęśliwie.
Najważniejsza jednak w tym dniu
była dobra zabawa, a z pewnością
nauczyciele dostarczyli jej swoim
wychowankom. Dla wielu uczniów
możliwość oglądania nauczycieli w
roli królowej, wróżki czy księcia to
niecodzienne, a wręcz dziwne zjawisko i przeżycie.
Należy pogratulować naszym nauczycielom odwagi i poczucia humoru, a my uczniowie czekamy na
kolejne mikołajkowe przedstawienie
już za rok.
Samorząd Uczniowski
SP Strzyżowice
Nauczyciele podczas występów

Aby tradycji stało się zadość, również i w tym roku w mikołajki nasi nauczyciele zaprezentowali się w roli…
aktorów. Przygotowali pełne humoru
i zabawnych scen przedstawienie pt.
„Baśń o współczesnej Śpiącej Królewnie”. Jest to opowieść o parze
królewskiej (w tej roli wystąpili: pani
Agnieszka Laskowska i uwaga, uwaga… ksiądz Janusz Kania), która bardzo pragnęła dziecka.
W tym celu królowa udała się do
Wróżki (czyli naszej pani dyrektor).
Wkrótce na świat przyszła królewna – Matylda, której losy i perypetie
mogła obserwować rozbawiona do
łez publiczność uczniowska. Jak to w
każdej baśni bywa zjawa się wreszcie
książę, który ratuje królewnę i oczy-

Nauczyciele podczas występów

12

GŁOS Szkolny
WOŚP W STRZYŻOWICACH

W niedzielę 10 stycznia 2016 roku
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Strzyżowicach odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach WOŚP.
Wolontariusze – uczniowie szkoły
kwestowali na rzecz WOŚP, zbierając
na zakup urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Strzyżowiccy wolontariusze to:
Paulina Hamera, Aleksandra Lis, Wioleta Borda, Aleksander Gwizd, Julia
Sibielak, Iga Flak, Izabella Borda, Jakub Bubel, Damian Wylon, Kacper
Wójcik. Uzbierali 4755,69 zł. To naprawdę imponujący wynik, który
przewyższył zebraną w zeszłym roku
kwotę. Najlepszym wolontariuszem
została Paulina Hamera, która uzbie-

rała 748,85 zł.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom za
aktywny udział w 24. Finale WOŚP,
jak również rodzicom i opiekunom za
pomoc i wsparcie oraz wszystkim ludziom dobrej woli za okazane serce.
Dziękujemy i sie ma za rok!
Sztab WOŚP Strzyżowice

GIMNAZJALNE MIKOŁAJKI
Tegoroczne mikołajki w naszym
gimnazjum upłynęły pod znakiem
dobrej zabawy połączonej z profilaktyką.
Rozpoczęliśmy programem kabaretowym, czyli wymyśloną przez
uczniów interpretacją programu tv
„Trudne sprawy...”. Potem przyszedł
czas na tańce, piosenki i konkurs
pod tytułem „Ciąg dalszy nastąpi...”,
w którym uczniowie zgadywali odpowiedzi na pytania zadawane nauczycielom przez... uczniów! (tematyka była oczywiście świąteczna!).
Po części artystycznej została podsumowana akcja tutejszego Ośrodka
Pomocy Społecznej „Dzieci Gminy
Psary – Trzeźwość młodość to twoja

Występy uczniów

przyszłość – Nie Ćpam”.
Nagrodzono najlepsze prace oraz
najlepsze drużyny, biorące udział w
zawodach sportowych.
Święty Mikołaj tradycyjnie rozdał
uczniom słodkości i obiecał przyjść
do nich za rok, jeśli będą grzeczni.
Gośćmi specjalnymi w tym dniu
byli reprezentanci drużyny Miejskiego Klubu Sportowego Będzin, grającego w PlusLidze. Siatkarze zachęcali
uczniów do regularnego uprawiania
sportu. Wygłosili prelekcję na temat
mikrocyklu treningowego oraz zdrowego trybu odżywiania.
Gimnazjum Psary
Prace uczniów
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EDUKACJA
Jabłka w szkole w Dąbiu

W okresie przedświątecznym do
Szkoły Podstawowej w Dąbiu dotarł
niecodzienny transport od sadowników z gminy Wilków – tir wypełniony po brzegi dorodnymi jabłkami,
które trafiły następnie do wszystkich uczniów i przedszkolaków.

Szkoła Podstawowa w Dąbiu stała się
beneficjentem programu Agencji Rynku
Rolnego, pozwalającego na darmowe
przekazanie jabłek placówkom oświatowym. W ten sposób nowy projekt ARR
stał się dopełnieniem praktykowanej już
od lat w Dąbiu akcji „Owoce i warzywa w
szkole”. SP w Dąbiu

Zadowoleni uczniowie z Dąbia z jabłkami

Uczniowie z Sarnowa poznają prawa dziecka
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie pod koniec ubiegłego roku odbył się szereg zajęć, dzięki którym uczniowie poznali prawa dziecka.

Zapoznanie uczniów z prawami
dziecka rozpoczęto od godzin wychowawczych oraz lekcji języka polskiego,
na którym dzieciom został przedstawiony katalog praw dziecka zawarty
w Konwencji Praw Dziecka. Następnie
społeczność szkoły zebrała się na sali
gimnastycznej, gdzie uczniowie klasy
IVa zaprezentowali krótkie przedstawienie pt. „Król Maciuś I”, propagujące
ideę istnienia praw dziecka.
Następnie uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi: Dyrektor ZSP w
Sarnowie Małgorzatą Barańską, Wicedyrektor Agnieszką Regulską, pracownikiem Ośrodka Kultury w Sarnowie
Magdaleną Gdesz-Sobczak oraz Radnym Gminy Psary Aleksandrem Jewa-

kiem uczestniczyli w debacie pt. „Apel
dziecka do dorosłego człowieka”. Rozmowę poprzedziła prezentacja, ukazująca historię praw człowieka w Polsce i
na świecie.
Podczas spotkania uczniowie klas
IV-VI mieli okazję wyrazić swoje zdanie m.in. na temat tego: w jaki sposób
szkoła wpływa na wzrost znajomości
praw dziecka, dlaczego prawa dziecka
to taka szczególna kategoria praw, dlaczego tak często słyszymy o przypadkach znęcania się nad dziećmi, a także czy przyznanie praw dzieciom nie
prowadzi do nadużywania przez nich
tych praw. Całą debatę prowadził i koordynował wraz z wychowawcą Jakub
Płoszaj, uczeń z klasy VI. Uczestnicy

spotkania chętnie prezentowali swoje
zdanie, przedstawiali spostrzeżenia,
bronili swojej argumentacji.
Podsumowaniem zorganizowanego
Dnia Praw Dziecka było wypuszczenie
do nieba około 200 balonów przez
wszystkich przedszkolaków i uczniów
naszej placówki, którzy dodatkowo
ozdobili swoje głowy kolorowymi czapeczkami.
Serdecznie dziękujemy Państwu Marzenie i Adamowi Płonkom za pomoc
w organizacji akcji „Balony do nieba”.
Szczególne uznanie dla uczniów wyraził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który skierował do nich okolicznościowy dyplom oraz podziękowania.
ZSP Nr 2 w Sarnowie

Podsumowanie konkursu „Wielcy Polacy” w Sarnowie
XII edycja gminnego konkursu szkolnego „Wielcy Polacy” została poświęcona pierwszemu królowi Polski
– Bolesławowi Chrobremu.

11 grudnia 2015 roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie drużyny ze szkół podstawowych
z terenu gminy mogły pochwalić się
wiedzą na temat polityki wewnętrznej
i zagranicznej Bolesława Chrobrego.
Wszystkich uczestników i gości serdecznie powitała dyrektor placówki
– Małgorzata Barańska. Na początek
wszyscy zgromadzeni mieli okazję
obejrzeć krótką inscenizację historyczną pt. „Zjazd gnieźnieński” w wykonaniu uczniów klasy piątej sarnowskiej szkoły.
Podczas zmagań konkursowych
uczniowie zaprezentowali umiejętności praktyczne z zakresu chronologii,

kartografii oraz wiedzę teoretyczną
dotyczącą dwóch pierwszych Piastów.
Podsumowaniem spotkania była krótka prezentacja przedstawiająca osiągnięcia Naszego króla.
Na zakończenie konkursu Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu oraz wręczył pamiątkowe dyplomy
i upominki. Zwycięską drużyną okazali
się gospodarze, uczniowie ZSP nr 2
w Sarnowie, w składzie: Aleksandra
Nowak, Kacper Lupa, Mateusz Marciniak. Drugie miejsce zdobyła drużyna
z Dąbia, a 3. lokatę zajęli reprezentanci z Gródkowa i Strzyżowic. ZSP NR 2
w Sarnowie

Laureaci na wspólnym zdjęciu z wójtem
oraz dyrektorem SP Sarnów
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EKOLOGIA
Eko-dotacje sposobem na smog i niską emisję

Samorząd Gminy Psary podjął walkę o zachowanie czystego powietrza
i ochronę środowiska naturalnego, przekazując mieszkańcom dotacje na
modernizację ich budynków mieszkalnych w szacunkowej wysokości do
65 tys. zł na dom.

– Proekologiczne działania realizowane
przez samorząd polegają na swoistej pracy
u podstaw, czyli rozwiązywaniu problemu
zanieczyszczania atmosfery i dewastacji
przyrody u źródeł. W pierwszej kolejności
zorganizowaliśmy kilkumiesięczną, szeroką akcję informacyjno-edukacyjną o energooszczędnym budownictwie. Natomiast
obecnie uruchomiliśmy dwa programy
dotacji dla mieszkańców na inwestycje proekologiczne w ich domach z łączną kwotą
dofinansowania na jedno gospodarstwo
sięgającą ok. 65 000 zł! – podsumował
Wójt Gminy Psary, Tomasz Sadłoń.
Od 11 stycznia 2016 roku mieszkańcy
Gminy Psary mogą składać wnioski na
dofinansowanie eko-inwestycji w budynkach mieszkalnych w ramach dwóch programów dotacji. Pierwszy obejmuje wykonanie docieplenia ścian, stropów lub
dachów i wymianę okien, a finansowany
jest częsciowo z WFOŚiGW w Katowicach.
Natomiast w ramach drugiego progra-

mu mieszkaniec może nie tylko zastąpić
stare piece węglowe nowymi kotłami na
gaz lub biomasę oraz wymienić instalację C.O. wraz z grzejnikami, ale także ma
szansę zamontować kolektory słoneczne,
pompy ciepła czy ogniwa fotowoltaiczne. Ta dotacja pochodzi głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Szacunkowy poziom dofinansowania dla jednego gospodarstwa
w obu programach sięga łącznie 65 tys. zł
(w skrajnych wypadkach do 95 250 zł).
Eko-dotacje to tylko jeden z elementów kompleksowej polityki proekologicznej prowadzonej przez Gminę Psary już
od ponad roku. Rezultatem tych działań
jest ogromne zainteresowanie mieszkańców wspomnianymi dofinansowaniami,
choć przyjmowanie wniosków na drugi
program (kotły i instalacje OZE) zakończyło się 1 lutego br. (wciąż można aplikować o środki do programu pierwszego
– termomodernizacje). W ciągu zaledwie

trzech tygodni przyjmowania podań o
eko-dotacje na oba programy złożono
324 zbiorcze wnioski, obejmujące zakup
materiałów i kompleksowe wykonawstwo dla: 128 ociepleń ścian zewnętrznych, 123 ociepleń dachu/stropodachu
oraz 97 wymian okien, 148 instalacji nowego kotła na gaz lub biomasę, a także
88 montaży urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii. Łącznie to
blisko 600 różnego rodzaju prac instalacyjno-budowlanych, które mają szansę
zostać zrealizowane ze znacznym dofinansowaniem unijnym, krajowym oraz z
budżetu samorządu. Red.

Kotły na biomasę: dlaczego warto wybrać pellet?
Współcześnie jednym z najbardziej ekologicznych paliw jest biomasa, którą najczęściej można spotkać w postaci pelletu (peletu).

Proces tworzenia pelletu opiera się na
prasowaniu trocin z drzew iglastych za
pomocą wysokiego ciśnienia. Pellet jest
innowacyjnym rozwiązaniem zarówno
dla domów jednorodzinnych jak i większych obiektów. Jego właściwości pozwalają użytkownikom kotłów na znacznie
przyjemniejszą eksploatację urządzeń
grzewczych w porównaniu do węgla czy
eko-groszku. Pellet charakteryzuje się
niską zawartością wilgoci. Jego średnica
wynosi od 6 do 8 mm, i co najważniejsze, z jednej tony pelletu otrzymujemy
zaledwie około 3-4 kg „ekologicznego”
popiołu – nawozu, który z powodzeniem
możemy stosować do swoich ogrodów.
Porównanie pelletu z węglem nie
pozostawia złudzeń – paliwo z biomasy
wygrywa w każdej kategorii. W przypadku węgla ilość odpadowego popiołu i żużlu wynosi od 100 do 400 kg
na tonę, który oprócz kłopotliwej utylizacji i czyszczenia, powoduje szybsze
zużywanie się podzespołów kotła, a to
wszystko rodzi kolejne „ukryte” koszty.
Ponadto węgiel jest paliwem wykazu-

jącym bardzo niekorzystne działanie na
środowisko. Szczególnym problemem
w sezonie grzewczym jest również
smog, który nie tylko jest uciążliwy, ale
wręcz zagrażający życiu między innymi
z powodu zawartej w nim rakotwórczej
substancji o nazwie benzo[a]piren oraz
innych związków chemicznych.
W przypadku pelletu nie ma takich
niedogodności i niebezpieczeństw.
Nie powstaje smog, nie wytwarzają się
szkodliwe substancje, a przy rozpalaniu
możemy jedynie poczuć zapach lasu. Ponadto spalanie pelletu powoduje bardzo
niską emisję gazów NO i SO. Dlatego też
pellet nazywany jest „zielonym węglem”.
Również żywotność kotłów pelletowych
jest znacznie dłuższa. Składowanie pelletu także nie stanowi problemu, gdyż
paliwo to jest dostępne w wygodnych
15-25 kg workach układanych na palecie,
bądź luzem w tzw. big-bagach.
Sprawność kotłów pelletowych jest
porównywalna do kotłów gazowych i
olejowych. Wartość opałowa pelletu wynosi około 18,0 J/g a jego wartość cieplna
19,0 J/g, a jego średnia moc energetyczna to 4.7 – 5.3 MWh na tonę. Nowoczesne
piece są w pełni zautomatyzowane: samoczynnie się rozpalają i wygaszają oraz

dozują z podajnika odpowiednią ilość
paliwa potrzebną do uzyskania pożądanej temperatury. Przy zakupie dobrej
jakości kotła i pelletu możemy przyjąć,
że będziemy spalać tyle samo pelletu, co
węgla czy eko-groszku. Najwyższej jakości pellet w sezonie grzewczym kosztuje
tyle samo co węgiel, z tą różnicą, że jakości węgla nigdy nie możemy być pewni.
Natomiast w pozostałych miesiącach
cena tego biopaliwa jest znacznie niższa.
Tekst przygotowany przez: Patrycję
Lisowską. P.W. Budmet Nocoń.
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INFORMACJE
gminne szkoły gotowe na przyjęcie 6-latków

W związku z kolejnymi zmianami przepisów w zakresie obowiązkowego wieku dzieci rozpoczynających
edukację w szkole podstawowej przypominamy o korzyściach, jakie płyną z decyzji wysłania do szkoły dziecka sześcioletniego.

Korzyści wynikających z wcześniejszego posłania dzieci do szkoły jest całe
mnóstwo. Przede wszystkim wcześniejsze zdobywanie wiedzy daje im większą
szansę na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Ponadto dzieci szybciej się usamodzielniają, są bardziej odpowiedzialne,
lepiej nawiązują kontakty i uczą się pracy
w zespole. Dodatkowo dziecko zdobywa
wiedzę i poznaje świat w okresie największej chłonności umysłu. Rodzice sześciolatków wysyłając wcześniej swoje dziecko do szkoły unikną powtarzania przez
dziecko zbliżonych partii materiału na
etapie edukacji przedszkolnej oraz klasy I
szkoły podstawowej.
Pedagodzy i psychologowie dziecięcy
podkreślają, że zdecydowana większość
dzieci sześcioletnich w Polsce jest gotowa
do rozpoczęcia nauki w szkole. Ewentualne wątpliwości powinien rozwiać fakt,
że placówki w gminie Psary są w pełni
przygotowane do przyjęcia dzieci sześcioletnich do pierwszych klas i oferują im
adaptacyjne podejście, uwzględniające
ich dziecięcą wrażliwość oraz indywidualność w aspekcie fizycznym, intelektualnym oraz społeczno-emocjonalnym.
W 2013, czyli w roku, w którym rodzice mogli zadecydować o tym, czy chcą
wysłać swoje dziecko do szkoły podstawowej taką decyzję podjęło aż 50%
rodziców dzieci sześcioletnich w gminie
Psary. Rodzice przy podjęciu takiej decyzji kierowali się nie tylko szansą na szybszy rozwój intelektualny dziecka, ale także dobrym przygotowaniem psarskich
placówek. Działające na terenie gminy
placówki posiadają nie tylko dobrze wykształconych pedagogów z pasją, ale
także doskonale przygotowaną bazę
dydaktyczną, która jest bardzo dobrze
wyposażona w pomoce naukowe, uła-

Sześciolatki podczas nauki na wesoło w szkole w Dąbiu

twiające prace z dziećmi zaczynającymi
dopiero naukę w szkole. Grupy sześciolatków w szkołach mają więc zapewnione
wszystkie potrzebne do nauki pomoce
takie jak: zestawy multimedialne, tablice interaktywne, gry rozwojowe, maty
edukacyjne itp. Gminne szkoły posiadają
klasy dostosowane do nauczania sześciolatków. W salach zajęciowych znajduje
się specjalny kącik do zabaw z dywanem
oraz meble dostosowane do sześcioletnich dzieci. Lekcje nie opierają się głównie na nauce, ale także na zabawie.
Z perspektywy czasu bardzo dobrze
decyzję o posłaniu swojego dziecka do
szkoły w wieku 6 lat ocenia mieszkanka
Dąbia Agata Boryka:
- Jestem zadowolona z posłania syna w
wieku sześciu lat do szkoły w mojej gminie.
Przekonały mnie do tego bardzo dobre warunki lokalowe szkoły, kameralne, kolorowe
sale lekcyjne, bardzo dobrze wyposażone
w nowoczesne technologie informatyczne,
mało liczne klasy, miły personel, atrakcyjny
„kalendarz imprez szkolnych” oraz fakt, że
mój syn rozpoczął naukę z rówieśnikami, z
którymi uczęszczał do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w budynku szkoły,
co zminimalizowało jego stres. Obserwując

dziecko widzę na przestrzeni kilku lat same
korzyści tj. usamodzielnianie, uspołecznienie, wszechstronny rozwój i poszerzenie zainteresowań. Często słyszę, jak rodzice straszą swoje dzieci szkołą. Mówią „zobaczysz
pójdziesz do szkoły to zabawa się skończy…”. To nie jest prawdą, nic się nie kończy,
a przeciwnie – dopiero wtedy rozwija się
ta fantastyczna przygoda z poznawaniem
otaczającego świata, ludzi, pierwsze przyjaźnie, nauka bezpiecznych zachowań, a
także dobra zabaw w gronie rówieśniczym.
Nie zgadzam się z obiegową opinią o
skracaniu dzieciństwa wcześniejszym pójściem do szkoły, ponieważ dzisiejsza nauka
w szkole, dzięki dobrze zorganizowanym
klasom, atrakcyjnym metodom i formą
pracy, łączy zabawę z nauką, a dziecko jest
podmiotem w dzisiejszej edukacji i jest traktowane w sposób indywidualny. Uważam,
że decyzja o zapisaniu syna do szkoły w
wieku 6 lat była trafna, przemyślana i odpowiedzialna, a co najważniejsze wpłynęła
korzystnie na rozwój mojego dziecka. Niemniej, myślę, że każdy rodzic najlepiej zna
swoje dziecko i zrobi wszystko by podjąć dla
niego jak najlepszą decyzję, a w razie potrzeby zasięgnie opinii specjalisty z poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Red.

PUNKTY BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Bezpłatne porady prawne udzielane są na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w PSARACH mieści się w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Psarach,
ul. Szkolna 100 i jest czynny we wtorki i czwartki od 13:00 do 17:00.

Na darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą liczyć następujące osoby:
•
młodzież do 26. roku życia,
•
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•
osoby, które ukończyły 65. lat, a także kombatanci, weterani,
•
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
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KULTURA
v GMINNY FINAŁ wośp - MAMY REKORD

Zgodnie z hasłem tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Mierzymy wysoko”, dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy oraz społeczników udało nam się zebrać niebagatelną kwotę 58 161,99 zł . Pieniądze te zostaną przekazane fundacji WOŚP z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu na odziały
pediatryczne i geriatryczne w polskich szpitalach.

Punktualnie o godz. 16:00 na placu
przed Urzędem Gminy w Psarach rozpoczął się coroczny koncert finałowy połączony ze zbiórką pieniędzy oraz loterią
fantową. Każdy za symboliczne 5 złotych
mógł wziąć udział w quizie fantowym i
otrzymać różnorakie upominki ufundowane przez lokalnych sponsorów, w tym
nowoczesny odkurzacz domowy ufundowany przez samorząd Gminy Psary.
Jak co roku, koncert był znakomitą okazją, aby na scenie przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się
młodzi i utalentowani mieszkańcy gminy
Psary. Muzycznych atrakcji nie zabrakło.
W programie wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie,
Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Gródkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Strzyżowicach oraz gimnazjum. Ponadto
na scenie zaprezentowały się 2 zespoły
wokalno-instrumentalne z Ośrodka Kultury w Sarnowie oraz uczestnicy nagrania
drugiej płyty Gminnych Talentów: Weronika Harasimiuk, Wiktoria Rozmus, Kamila
Zdenkowska oraz zespół Over Sound.
Tuż przed wręczeniem głównych upominków w ramach quizu fantowego,

Finał quizu fantowego

Występ dzieci podczas Gminnego Finału WOŚP

publiczność była rozgrzewana muzyką
w wykonaniu kapeli The Once Band. W
swoim repertuarze artyści zaprezentowali największe coverowe hity 2015 roku
i nie tylko. W trakcie koncertu, podobnie
jak w latach ubiegłych, pomimo zimowej
aury, zebrani mieszkańcy mogli poczęstować się gorącym żurkiem ufundowanym
przez Zajazd „Zielony Gościniec”, watą cukrową, którą częstował Jacek Skorek oraz
pączkami i ciasteczkami ufundowanymi
przez Marzenę i Mariusza Kawiorskich.
Na zakończenie koncertu o godz.
20:00 w niebo wystrzeliły kolorowe fajerwerki, czyli tradycyjne światełko do nieba.
Po muzyczno-tanecznych szaleństwach i
wystrzałowym światełku do nieba, przyszedł czas na wręczanie głównych fantów w quizie. Jak co roku nie zawiedli
nas sponsorzy, którzy przygotowali dla
mieszkańców całkiem sporą pulę wartościowych upominków. W tym roku fanty
ufundowali: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Urząd Gminy Psary, Salon fryzjerski
„Oliwia”, FHU Oliwia – Dąbie Chrobakowe,
Restauracja „Zielony Gościniec”, Marcin
Cela Auto Klima Serwis, Gospodarstwo
Ogrodnicze Tadeusz Mularski, Supermarket „Karolina”, Kwiaciarnia Państwa Łapanowskich, NZOZ DENTAL, Bank Spółdziel-

Występ zespołu OVERSOUND z charyzmatyczną wokalistką Olą Rój

czy, Stacja Kontroli Pojazdów w Psarach,
salon fryzjerski NICOLE z Sarnowa, radny
Gminy Psary Robert Zieliński, firma NOWBUD – Sebastian Nowak, Restauracja pod
Lwem, Państwo Aleksandra i Bogdan Oliwa oraz Pani Aneta Sowul.
Na zakończenie wydarzenia Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń serdecznie
podziękował za pomoc w organizacji V
Gminnego Finału WOŚP wszystkim sponsorom, wolontariuszom, pracownikom i
uczniom szkół, pracownikom Gminnego
Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy, a także
strażakom z OSP w Preczowie, którzy co
roku pomagają w akcji „światełko do nieba”. Red.
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kultura
GRY PLANSZOWE I SZACHY W OFERCIE GOK

Od stycznia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary wprowadził do swojej oferty dla najmłodszych
spotkania z planszówkami. Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku od 7 lat.

Cykliczne spotkania odbywają się raz
w tygodniu pod kierunkiem animatora
tłumaczącego zasady najciekawszych
gier na rynku. Podczas zajęć dzieci mają
możliwość poznania różnych gier zarówno starszych jak i najnowszych pozycji
na rynku. Pracując w grupach, uczą się
nie tylko zasad wspólnej gry i wzajemnej
współpracy, ale również koncentracji i
kreatywnego myślenia.
Obecnie bezpłatne zajęcia prowadzone są w 3 placówkach: w Górze Siewierskiej, Preczowie oraz Gródkowie. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci, a także ich rodziców, którzy
chętnie włączają się do gry. Dlatego też
GOK podjął decyzję o zorganizowaniu
Rodzinnego Festiwalu Planszówek, który zaplanowany został na 12 marca 2016
roku.
Jednak to nie koniec nowości, którymi GOK zachęca w nowym roku. Od
stycznia prowadzone są zapisy do kółka
szachowego dla młodzieży, a w związku
z dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych planowane jest utworzenie
także grupy dla najmłodszych dzieci od
6 lat.

Spotkanie z grami planszowymi w świetlicy w Górze Siewierskiej

Bardzo dużym powodzeniem cieszą
się również spotkania w ramach grup zabawowych dla pociech w wieku przedszkolnym odbywające się w Ośrodku
Kultury w Preczowie. Prowadzone od
grudnia zajęcia, podczas których dzieci
wspólnie z rodzicami oraz animatorem
bawią się i uczą, przyciągają coraz więcej chętnych. Zajęcia są zróżnicowane
tematycznie, tak aby najmłodsi twórczo
i pomysłowo spędzali czas. Najlepszym
tego przykładem było zorganizowanie

dla uczestników grup zabawowych balu,
na który maluchy przybyły poprzebierane w wymyślne stroje.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Anna Nagły jest zadowolona z nowych
zajęć w swojej placówce: „Bardzo cieszy
mnie fakt, że dzięki nowym zajęciom
nasz ośrodek kultury pełni już nie tylko
funkcję kulturalną, ale także stał się miejscem, gdzie pielęgnuje się niezwykle
cenne relacje rodziców z ich dziećmi”.
GOK

Zapraszamy na Rodzinny Festiwal Planszówek,
który odbędzie się 12 marca w godz. 11.00 - 17:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie

Spotkanie opłatkowe w Sarnowie

6 stycznia 2016 roku, w Święto Objawienia Pańskiego, popularnie nazywane Świętem Trzech Króli, w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe.

Organizatorem spotkania była Parafia pw. Jezusa Chrystusa Dobrego
Pasterza w Sarnowie, Akcja Katolicka i
Rada Parafialna działające przy tej parafii oraz Koło Gospodyń Wiejskich z
Sarnowa i tamtejszy Ośrodek Kultury.
Uroczystość rozpoczął odczytaniem
fragmentu Ewangelii ks. Proboszcz Andrzej Ciszewski z parafii w Sarnowie.
Przybyłych do ośrodka gości powitała Sekretarz Akcji Katolickiej – Ewa
Urbańska. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władzy samorządowej z gminy Psary oraz społeczność
Sarnnowa. Po przełamaniu się opłatkiem i przekazaniu serdecznych życzeń
obecni na spotkaniu uczestniczyli w
prawdziwej uczcie duchowej, jaką były
występy artystyczne. Zebranym zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarnowie w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez
katechetkę Annę Lechniak, wystąpili
także uczestnicy zajęć muzycznych

odbywających się w Ośrodku Kultury w
Sarnowie, prowadzeni przez instruktora Grzegorza Bochenka. Przedstawienie Jasełkowe wystawili uczestnicy zajęć teatralnych organizowanych przez
GOK Gminy Psary w sarnowskiej szkole.
Przed widownią pojawił się również Zespół „Zagłębianki”, który wykonał kilka
pięknych kolęd i pastorałek.
Akcja Katolicka i KGW Sarnów zadbały także o smaczny poczęstunek

dla wszystkich. Wspólne kolędowanie
dopełniło świąteczny, ciepły nastrój
uroczystości. Spotkania opłatkowe są
organizowane w Sarnowie już od lat,
scalają i integrują lokalną społeczność,
kultywując tradycje i umacniając wartości chrześcijańskie.
Tradycyjne spotkania opłatkowe odbyły się także w Strzyżowicach, Górze
Siewierskiej, Dąbiu, Preczowie i w Psarach. GOK.

Jeden z występów podczas spotkania opłatkowego w Sarnowie
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OGŁOSZENIA
Jeśli chcesz zostać pracownikiem socjalnym…
Kolegium Pracowników Służb Społecznych (KPSS) w Czeladzi jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Województwo Śląskie, działającą pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego. Kolegium kształci pracowników socjalnych, zgodnie z obowiązującymi wymogami polskiego prawa oraz standardami Unii Europejskiej. Po ukończeniu Kolegium absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Dyplom Kolegium jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej i nie wymaga nostryfikacji. Na mocy umowy – porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej zawartej pomiędzy Kolegium a Uniwersytetem Śląskim, absolwent (jeśli wyrazi taką wolę) może być jednocześnie
słuchaczem KPSS oraz studentem Uniwersytetu Śląskiego na kierunku
praca socjalna. Oznacza to, że w trzy lata nauki może zdobyć jednocześnie tytuł pracownika socjalnego oraz licencjat Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, co daje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Nauka na wydziale dziennym w KPSS jest bezpłatna, natomiast
koszt nauki na wydziale zaocznym to 1000 PLN za semestr.
Dane kontaktowe: Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Czeladzi, ul. Tuwima 14 a, 41-250 Czeladź, tel. 32/2566710, stroStudentki kolegium w Czeladzi
na www.kpsscz.pl, mail kpsscz@op.pl.

KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa KRUS w Katowicach zaprasza wszystkich rolników do udziału w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w Placówce Terenowej KRUS w Katowicach
ul. Francuska 10a, tel. 32 253 28 62 do 31 marca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są w siedzibie placówki, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI NA FERIE ZIMOWE (GOK)

GMINNY OŚRODEK KULTURY

www.gok.psary.pl

gok@psary.pl

tel. 32 267 22 59

UWAGA! NA ZAJĘCIA ZAZNACZONE NA GRANATOWO OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, KTÓRYCH MOŻNA DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE 32/26722-59 LUB W SIEDZIBIE GOK GMINY PSARY, Gródków, ul. Zwycięstwa 2. Szczegółowy opis wybranych zajęć i warsztatów można znaleźć w
przewodniku po wydarzenaich zamieszczonym na stronie internetowej www.gok.psary.pl. Jednocześnie GOK zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie. W ramach ferii w/w zajęcia oraz warsztaty prowadzone przez GOK Gminy Psary są BEZPŁATNE.

miejsce/czas
ośrodek kultury

gródków

16.02. (wt.)

17.02 (śr)

10:00 - 12:00
zajęcia świetlicowe

15.02. (pon.)

11:00 - 13:00 - seans astronomiczny w mobilnym planetarium

17:00 - 18:30
grupy zabawowe

14:00 - 15:30
plastyka i malarstwo (M. Korpak)

10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne (D. Łukasik)

17:00 - 18:00 - zumba dla dzieci
ośrodek kultury

preczów

10:00 - 11:30
dogoterapia pn. „Pies
przyjaciel człowieka”

góra
siewierska

17:00 - 19:00
spotkania z planszówkami

ośrodek kultury

10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne (D. Łukasik)

świetlica wiejska

sarnów

17:00 - 19:00 - spotkania
z planszówkami
16:30 - 18:00
grupy zabawowe

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

budynek szkoły

13:00 - 15:00 - plastyka i

świetlica wiejska

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

miejsce/czas

ośrodek kultury

gródków

22.02. (pon.)
10:00 - 12:00
warsztaty „Wędrówka
przez kontynenty”
(Bystrzak Akademia
Twórczego Rozwoju)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
(M. Gdesz-Sobczak)

12:00 - 13:30
warsztaty tworzenia biżuterii
(M. Korpak)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne (D. Łukasik)

10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne
(D. Łukasik)

23.02. (wt.)
10:00 - 12:00
warsztaty tworzenia musujących
babeczek i kul do kąpieli
14:00 - 15:30
plastyka i malarstwo (M. Korpak)

10:00 - 11:30
zumba dla dzieci
(R. Dankowski)

24.02 (śr)
10:00 - 12:00
plastyka zajęcia
manualne
(D. Łukasik)

17:00 - 19:00
spotkania z planszówkami

16:30 - 18:00
grupy zabawowe

góra
siewierska

17:00 - 19:00
spotkania z planszówkami

10:00 - 11:30
warsztaty tworzenia biżuterii
(M. Korpak)

ośrodek kultury

10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne (D. Łukasik)

13:00 - 15:00
warsztaty tworzenia ozdobnych
świeczek żelowych

sarnów

12:00 - 13:00
warsztaty origami (M. Korpak)

dąbie

malinowice
świetlica wiejska

brzękowice
górne

16:00 - 19:00
zajęcia świetlicowe

25.02. (czw.)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

26.02. (pt)

10:00 - 12:00
zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, komputery,
piłkarzyki)

16:00 - 18:00
seans astronomiczny w
mobilnym planetarium

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne (D. Łukasik)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
(M. Gdesz-Sobczak)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
(M. Gdesz-Sobczak)

10:00 - 12:00
spotkania z planszówkami

16:00 - 18:00 - warsztaty
muzyczne (G. Bochenek)

świetlica wiejska

budynek szkoły
podstawowej

10:00 - 12:00
spotkania z planszówkami

15:00 - 16:00 - zumba
dla dzieci (R. Dankowski)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

świetlica wiejska

10:00 - 12:00
plastyka, zajęcia manualne (D. Łukasik)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
(M. Gdesz-Sobczak)

17:00 - 18:00 - zumba dla dzieci

preczów

16:00 - 19:00
zajęcia świetlicowe
(tenis itp.)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
(M. GdeszSobczak)

17:00 - 19:00
spotkania z planszówkami

17:00 - 18:30
grupy zabawowe
ośrodek kultury

16:00 - 18:00
warsztaty zdobienia materiałowych eko-toreb

10:00 - 11:30
dogoterapia pn. „Pies
przyjaciel człowieka”

malinowice malarstwo (M. Korpak)
brzękowice
górne

19.02. (pt)
10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
(tenis stołowy,
komputery, piłkarzyki)

12:30 - 14:00
dogoterapia pn. „Pies
przyjaciel człowieka”

świetlica wiejska

dąbie

17:00 - 19:00
spotkania z planszówkami

18.02. (czw.)
13:00 - 15:00
warsztaty zdobienia
materiałowych toreb
ekologicznych

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

13:00 - 15:00
plastyka i malarstwo
(M. Korpak)
10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne (D. Łukasik)

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe

17:00 - teatrzyk dla dzieci „O tym jak frędzelka
i wiercipiętka spotkały
czapeczkę” Teatr TRIP
10:00 - 12:00
plastyka zajęcia manualne
(D. Łukasik)

10:00 - 11:30
zumba dla dzieci
(R. Dankowski)

16:00 - 19:00
zajęcia świetlicowe

10:00 - 13:00
zajęcia świetlicowe
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OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI NA FERIE ZIMOWE (GBP, OPS)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

www.biblioteka.psary.pl

biblioteka@psary.pl

tel. 32 267 21 62

Gminna Biblioteka Publiczne zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie. Wszystkie zajęcia są dla mieszkańców BEZPŁATNE.

Data

Godzina

Miejsce

Zajęcia

16.02, 18.02, 23.02, 25.02

10:00

wszystkie placówki GBP: Psary,
Dąbie, Strzyżowice, Sarnów

23.02, 25.02

11:00 - 13:00

Strzyżowice

„Szukamy odpowiedzi na trudne pytania”
Artystyczna Biblioteka – ciekawe zajęcia plastyczne

15.02, 17.02, 19.02, 22.02,
24.02, 26.02

10:00

Psary

„Gwiezdne wojny” w Bibliotece. W tych dniach zostanie wyświetlony 6
odcinkowy cykl Gwiezdnych wojen

16.02, 18.02, 23.02, 25.02

11:00

Psary

Bajkowa Biblioteka, czyli filmy dla dzieci

ośrodek pomocy społecznej
ops@psary.pl

tel. 32 267 22 62

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie. Wszystkie zajęcia są dla mieszkańców BEZPŁATNE.

Data

Godzina

Miejsce

15.02.
poniedziałek

9:00

Halowy Turniej Piłki Nożnej – drużyn 4 osobowych – cz. I
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

16.02.
wtorek

9:00

Halowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

17.02.
środa

9:00

18.02.
czwartek

9:00

19.02.
piątek

9:00

22.02.
poniedziałek

9:00

Halowy Turniej Badmintona
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

23.02.
wtorek

9:00

Halowy Turniej Siatkówki – cz. II
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

„Zimowe Igrzyska radość bez narkotyków”
Gimnazjum w Psarach,
ul. Szkolna 32

Zajęcia

Halowy Turniej Siatkówki – cz. I
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana
Halowy Turniej Piłki Nożnej – drużyn 4 osobowych – cz. II
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana
Halowy Turniej Koszykówki
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 100 w czasie ferii można skorzystać z:
• Wioski Internetowej czynnej od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00 – 17:00
• Grupy zajęciowej dla dzieci i młodzieży pn. „Pomocna Dłoń” od poniedziałku do czwartku w g. 17:00 – 19:00 oraz w piątki w g. 15:00 –
19:00. Na spotkaniach organizowane będą konkursy, turnieje, zajęcia plastyczne, ruchowe, wspólne oglądanie bajek i filmów.
Organizatorzy: OPS w Psarach, Gimnazjum w Psarach, UKS Gimnazjum w Psarach, Stowarzyszenie Sportowa Gmina Psary

Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie oraz Wójt Gminy Psary
serdecznie zapraszają na:
ICE SHOW - POKAZ RZEŹBIENIA W LODZIE
wraz z warsztatami rzeźbienia w lodzie dla dzieci,
28 lutego o godz. 14:00
Miejsce: stadion LKS Iskra w Psarach, ul. Malinowicka.
WSTĘP WOLNY!!!

