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GŁOS GMINY PSARY

INWESTYCJE

TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE W BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W GOLĄSZY GÓRNEJ
TRWA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W GOLĄSZY
GÓRNEJ. W PLACÓWCE ZOSTANIE UTWORZONY KLUB AKTYWNEGO MIESZKAŃCA I MIESZKANIA CHRONIONE.

Budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej od 2016 r. poddawany jest działaniom rewitalizacyjnym. Gminie udało się
pozyskać na ten cel dofinansowanie ze
środków unijnych, na które składają się
łącznie aż trzy projekty:
- Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania, gdzie wartość inwestycji wynosi 1 294 182,68 zł, a dofinansowanie
547 589,16 zł,
- Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy
Górnej, którego całkowita wartość inwestycji to 593 494,14 zł, zaś dofinansowanie 504 470,01 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej
z nakładem inwestycyjnym w wysokości
1 320 306,20 zł oraz dofinansowaniem
wynoszącym 549 343,11 zł.
Budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej poddany został gruntownej modernizacji. Dotychczas wykonano prace
budowlane wewnętrzne i zewnętrzne,
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykończono elewację zewnętrzną,
wyremontowano dach i odtworzono
odgromienie, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne, remont wewnętrznej
instalacji elektrycznej, na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną. Obec-

Budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej poddany został gruntownej modernizacji

nie prowadzone są prace wewnątrz budynku związane z wymianą armatury
i białym montażem, rozpoczęto także
procedury związane z wyposażeniem
budynku w niezbędne środki trwałe.
Celem nadrzędnym jest nadanie nowych funkcji społecznych budynkowi,
poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność, będące
odpowiedzią na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji potrzeby społeczno-gospodarcze, a w szczególności: niską

aktywność społeczną i obywatelską, wykluczenie społeczne osób starszych, brak
atrakcyjnej oferty spędzania wolnego
czasu jak również brak odpowiedniego
miejsca przystosowanego dla integracji
mieszkańców.
Łączna wartość wspomnianych projektów realizowanych w ramach byłej
szkoły to ponad 3,2 mln zł z czego gmina
uzyskała dofinansowanie na kwotę około 1,6 mln zł. Finalne zakończenie inwestycji planowane jest z końcem bieżącego roku. Red.

UMOWA NA OZE PODPISANA!
RUSZ A REALIZ AC JA PROJEK TU „SŁONECZNA GMINA PSARY – ODNAWIALNE ŹRÓDŁ A ENERGII
W BUDYNK ACH M IESZK ALNYCH NA TERENIE GMINY PSARY”. TUŻ PRZED ŚWIĘ TAMI TO JEST
23.12.2019 R. PODPISANO Z Z ARZ ĄDEM WOJE WÓDZT WA ŚL ĄSKIEGO STOSOWNĄ UMOWĘ
O DOFINANSOWANIE W R AMACH REGIONALNEGO PROGR AMU OPER AC YJNEGO WOJE WÓDZT WA
ŚL ĄSKIEGO NA L ATA 2014-2020.

Projekt zakłada dostawę i montaż
107 instalacji odnawialnych źródeł
energii w 76 budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych należących do osób
prywatnych, w tym: 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 kolektorów słonecznych, 15 powietrznych pomp ciepła
do c.o. wraz z c.w.u., 3 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz
1 instalacja gruntowej pompy ciepła.
Całkowita wartość projektu to
2 573 057,35 zł, a przyznane gminie
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
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1 949 225 zł. Inwestycja ma na celu
przede wszystkim zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej
pochodzącej z odnawialnych źródeł
energii w gminie Psary, a zmniejszenie
jej wytwarzania z konwencjonalnych
źródeł oraz poprawę jakości powietrza
atmosferycznego. Przyczyni się to do
podniesienia jakości i poziomu życia
mieszkańców naszej gminy. Realizacja
projektu wpłynie pozytywnie na stan
środowiska naturalnego w wyniku
redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Red.
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PRZEBUDOWA DW 913 – POSTĘP PRAC
Z KOŃCE M SIE R PNIA UBIEG ŁEGO ROKU Z AR Z ĄD WOJ EWÓDZ T WA ŚL ĄSK IEGO PR Z Y ZNAŁ
DOFINANSOWANIE DO PROJ E K TU „PR ZE BUDOWA DROG I WOJ EWÓDZK IE J NR 913, ETAP II, ODCINE K
OD SK R Z Y ŻOWANA Z DK NR 78 W M IE JSCOWOŚCI CE LINY DO SK R Z Y ŻOWANIA Z DK NR 86.” Ł ĄC ZNA
D ŁUGOŚĆ ODCINK A W YNOSI 13 K M , Z C ZEGO OKO ŁO 8 K M PR ZE BIEGA PR ZE Z GM INĘ PSARY
W M IE JSCOWOŚCIACH: GÓR A SIEWIE RSK A , STR Z Y ŻOWICE , PSARY I G RÓDKÓW.

Front robót przebiega etapowo, zgodnie z planem. Na psarskim odcinku drogi prace ruszyły z początkiem września
2019 r. i sukcesywnie są kontynuowane.
W ramach dotychczasowo przeprowadzonych robót wymienić można:
- wycinkę drzew na odcinku 5000 m wraz
z odhumusowaniem;
- rozbiórkę części nawierzchni chodników i krawężników na odcinku 500 m;
- przebudowę sieci wodociągowej na odcinku 100 m wraz z jej przepięciem;
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej
na odcinku 400 m i przebudowę istniejącej na odcinku 250 m;
- wykonanie kanalizacji deszczowej na

odcinku o łącznej długości 650 m.
Bieżące informacje o utrudnieniach
wynikających z prowadzonych prac na
DW 913 dostępne są na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce
„utrudnienia ruchu.”
Całkowita wartość inwestycji to 124
851 916,29 zł z czego 50 150 000,00 zł
stanowi dotacja unijna zaś 7 287 970,27
zł to wkład własny gminy. Umowny termin zakończenia i rozliczenia całości
zadania to 15.12.2021 r. Inwestorem
przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą
firma Strabag Infrastruktura Południe
Sp. z o. o. Red.

Przebudowa sieci wodociągowej na DW 913

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przypominamy, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków,
w których zastosowano wyroby
azbestowe, są zobowiązani do doko-
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nania corocznej inwentaryzacji znajdujących się na terenie ich nieruchomości wyrobów zawierających azbest,
poprzez sporządzenie spisu z natury,
na formularzu zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające
azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
Obowiązek ten dotyczy również
właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest. Osoby

fizyczne z terenu gminy Psary mają
obowiązek przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest
znajdujących się na terenie ich posesji
Wójtowi Gminy Psary. Z kolei posiadający osobowość prawną właściciele,
zarządcy lub użytkownicy nieruchomości, w obrębie których znajdują się
wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do przedkładania informacji
Marszałkowi Województwa Śląskiego.
Zarówno informacje kierowane
do Marszałka Województwa Śląskiego,
jak i Wójta Gminy Psary należy złożyć
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Red.
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Wójt Gminy Psary
woj. śląskie
RPPIII.6722.001.2020

Psary dn 31 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY
o przystąpieniu do sporządzania zmiany uchwały nr XLVII/365/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Psary uchwały Nr XIII/ 134/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/365/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.
Przedmiotem zmiany jest określenie wysokości budynków na wydzielonym fragmencie terenu oznaczonego symbolem planu 2UPS.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w terminie 21 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
Na podstawie art. 11a i 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Psary, danych osobowych, uzyskanych w
toku prowadzenia postępowania dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art.
15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@psary.pl.
Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.
Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym
świadczącym usługi dla Urzędu. Dane osobowe są przechowywane wieczyście, co wynika z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo dostępu do danych w zakresie
informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

									
					

Tomasz Sadłoń			
Wójt Gminy Psary

Powyższe ogłoszenie dotyczy przystąpienia do zmiany planu miejscowego dla fragmentu terenu znajdującego się poniżej
istniejących hal DL INVEST przy ul. Akacjowej w Psarach. Procedura zmiany planu miejscowego dotyczy wyłącznie aspektu
regulacji wysokości dopuszczalnych budynków, natomiast wszystkie pozostałe zapisy planu dotyczące możliwości zabudowy pozostają bez zmian.
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT!
W ODPOWIEDZI NA CZĘSTO PORUSZANY TEMAT ZWIERZĄT
DOMOWYCH, CHCEMY UCZULIĆ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI
CZWORONOGÓW ORAZ OSOBY SPRAWUJĄCE NAD NIMI KONTROLĘ,
ABY WYKAZAŁY SIĘ SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ I TROSKĄ.

Dbając o bezpieczne wyprowadzanie
pupili, dbajmy nie tylko o własny komfort, ale również o komfort sąsiadów czy
przechodniów. Nienależyte sprawowanie opieki nad zwierzętami, głównie psami, może stwarzać realne zagrożenie dla
mieszkańców, a w szczególności dzieci,
które często wracają pieszo ze szkół. Aby
pełnić nad zwierzętami stały i skuteczny
nadzór, pamiętajmy o podstawowych
zasadach. Psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a teren posesji powinien być zabezpieczony w taki sposób,
aby uniemożliwić psu wydostanie się na
zewnątrz. Pamiętajmy, że za zachowanie
psa zawsze odpowiada jego właściciel,
co w praktyce oznacza, że ponosimy peł-

ną odpowiedzialność za uszczerbek na
zdrowiu osoby, którą zaatakował nasz
pies, jak również za zniszczone przez
niego mienie. Pamiętajmy, że szkody,
które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi.
Spacerując z naszym psem w miejscach publicznych zwróćmy uwagę na
problem psich odchodów. Czystość
w tych miejscach, a więc usuwanie odchodów, niech będzie przejawem troski
właściciela psa o zdrowie mieszkańców
gminy. Psie odchody oprócz nieestetycznego elementu naszych ulic, stanowią poważne zagrożenie, mogą być
przyczyną wielu chorób zakaźnych i pasożytniczych. Sprzątanie po psie to obo-

wiązek każdego opiekuna – jest oznaką
szacunku do innych ludzi (i zwierząt)
oraz dobrego wychowania.
Bądźmy czujni i reagujmy, pamiętajmy o czystości naszych ulic, a przede
wszystkim zwracajmy uwagę na to co
robi nasz pupil. Czasem moment nieuwagi może doprowadzić do poważnej
tragedii! Red.

PODSUMOWANIE DIAGNOSTYKI POSTAWY CIAŁA DZIECI
W GRUDNIU W GMINIE PSARY PRZEPROWADZONA ZOSTAŁA DIAGNOSTYKA POSTAWY CIAŁA DZIECI.
AKCJA W CAŁOŚCI SFINANSOWANA ZOSTAŁA Z BUDŻETU GMINY.

Ocena postawy ciała dzieci z klas „0”, I, II, III

We wszystkich szkołach w gminie
Psary wykwalifikowany fizjoterapeuta
z Laboratorium Wad Postawy Reha-Top
z Rabki-Zdroju przeprowadził ocenę
postawy ciała 386 dzieci z klas „0”, I, II
i III. Badanie wykonane zostało aparaturą
do komputerowej oceny postawy ciała. Było ono nieinwazyjne, obiektywne,
bardzo dokładne i polegało na wykonaniu kamerą wideo komputerowej fotografii. Dzięki specjalnemu systemowi
optycznemu komputer wyznaczył trójwymiarowy obraz pleców i dokładnie
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przeanalizował ponad 50 parametrów w
płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Duża
dokładność pomiaru dała możliwość
zauważenia wad postawy nawet w początkowym etapie ich rozwoju. Poza diagnostyką postawy ciała, dziecom także
przebadano stopy podoskopem.
Wyniki badań potwierdziły niestety,
że wady postawy stają się jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych.
U 77 badanych dzieci zaobserwowano nieznaczne odchylenia kręgosłupa
w płaszczyźnie czołowej. Deformacje te
nie miały charakteru zmian utrwalonych,
a występowały raczej w ramach ogólnej
wady postawy i tzw. postawy skoliotycznej. Zmiany te dotyczyły 20% badanych.
U 15 uczniów stwierdzono boczne
skrzywienia kręgosłupa. We wszystkich
tych przypadkach skoliozy nie przekraczały 30 stopni wg Cobba, jednak u tych
dzieci zwrócono uwagę na konieczność
indywidualnie dobranego i systematycznego leczenia rehabilitacyjnego, którego
celem byłoby zatrzymanie ewentualnej
progresji skoliozy. Skrzywienia kręgosłupa dotyczyły 4% badanych.
W 96 przypadkach stwierdzono wady
stóp pod postacią płaskostopia, kośla-

wości stóp, koślawości paluchów i stóp
płasko-koślawych. Dotyczyło to 25%
uczniów.
U 58 badanych zaobserwowano
zwiększenie kifozy piersiowej charakterystyczne dla pleców okrągłych. Zaokrąglenia pleców stanowiły 15% ogółu badanych. Pogłębienie lordozy lędźwiowej
występowało u 19 uczniów i stanowiło
5%, a asymetrię klatki piersiowej zauważono u 15 dzieci, czyli u 4% badanych.
Ze
wszystkich
przebadanych
uczniów aż 200, czyli 52%, zakwalifikowano do dalszego postępowania korekcyjnego oraz leczenia rehabilitacyjnego. Rodzice każdego przebadanego
dziecka otrzymali w wersji papierowej
i na płycie CD opis, komentarz, ewentualnie zestaw ćwiczeń oraz zalecenia
i wskazówki dotyczące dalszego postępowania korekcyjnego, leczniczego i usprawniania ruchowego. Proszę
pamiętać, że każdy rodzic, który ma
dodatkowe pytania czy wątpliwości
w związku z otrzymanym wynikiem
badania, może się kontaktować bezpośrednio z fizjoterapeutą, który te badania przeprowadził. Numer telefonu podany jest na każdym wyniku. Red.
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INFORMACJE

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW
NALEŻY WRZUCAĆ:
PLASTIK, METAL I OPAKOWANIA
- kartony po mleku i napojach,
- plastikowe nakrętki,
WIELOMATERIAŁOWE
- plastikowe kubeczki po wodzie, jogurtach itp.
- folie, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych,
NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
- zgniecione i puste butelki po napojach, chemii
- butelek i pojemników z zawartością (należy usunąć zawartość),
gospodarczej i kosmetykach,
- elektronicznych zabawek (oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
- metalowe puszki po napojach i konserwy,
Komunalnych),
- złom żelazny i metale kolorowe,
- opakowań po lekach i przeterminowanych leków (oddać w aptekach lub PSZOK),
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki
- opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach spożywczych (wrzucić do
słoików i innych pojemników,
zmieszanych),
- plastikowe koszyczki po
- opakowań po środkach ochrony roślin i owadobójczych (oddać do PSZOK),
owocach,
- plastikowych mebli i ich części (zbiórka wielkogabarytów lub oddać do PSZOK),
- gwoździe,
- sprzętu AGD (zbiórka wielkogabarytów lub oddać do PSZOK),
- baterii (punkty użyteczności publicznej lub oddać do PSZOK),
- opakowań po farbach i rozpuszczalnikach (oddać do PSZOK),

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
mokrego,
zabrudzonego zanieczyszczeniami mechanicznymi,
PAPIER
chemicznymi i mikrobiologicznymi papieru i makulatury m.in.
papierowych opakowań po nabiale, rybach, karmach i paszach
(wrzucić do zmieszanych),
NALEŻY WRZUCAĆ:
- papieru samokopiującego, rachunków, faktur (wrzucić do
- papier piśmienny, książki, zeszyty,
zmieszanych),
- gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,
- papieru woskowanego i foliowego (wrzucić do
- katalogi, prospekty i foldery,
zmieszanych),
- papierowe torby,
- papieru ściernego, tapet, worków po cemencie
- opakowania papierowe i tekturowe, kartony, tekturę
i innych materiałach budowlanych (wrzucić do
falistą,
zmieszanych),
- papier pakowny i torebki papierowe,
- kartonów po mleku i napojach (wrzucić do
NALEŻY WRZUCAĆ:
- butelki ze szkła bezbarwnego i kolorowego po
napojach (bez nakrętek i kapsli),
- słoiki ze szkła bezbarwnego i kolorowego
(bez nakrętek),

SZKŁO

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
- szkła okiennego i samochodowego (wrzucić do
zmieszanych),
- szkła zbrojonego (wrzucić do zmieszanych),
- szkła żaroodpornego (wrzucić do zmieszanych),
- fajansu (wrzucić do zmieszanych),
- szkła stołowego i kryształowego (wrzucić do zmieszanych),
- porcelany, ceramiki, doniczek (wrzucić do zmieszanych),

ODPADY ZMIESZANE

NALEŻY WRZUCAĆ:
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
Przykłady: popiół, papierosy i niedopałki, zabrudzony papier, rajstopy,
środki higieniczne (podpaski, tampony, pampersy, waciki), miotły, mopy,
szczoteczki do zębów, zużyte ręczniki papierowe, szmatki i gąbki, zapełnione
worki z odkurzaczy, szkło okienne, zabrudzona folia aluminiowa.

4
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NIE PAL BYLE CZYM
ZDARZ A SIĘ, ŻE PRZECHODZ ĄC LUB PRZE JEŻDŻ A JĄC OBOK DOMÓW W PSAR ACH NASZ Ą UWAGĘ
ZWR AC A CZ ARNY, CIEMNOSZ ARY LUB BL ADOPOMAR AŃCZOWY DYM. OZNACZ A TO, ŻE NASZ SĄSIAD
PALI W PIECU CZ YMŚ, CZ YM PALIĆ NIE POWINIEN. TO JEDNO Z PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ SMOGU
WYNIK A JĄC Y Z NI SKIE J EMISJI TRUJĄC YCH NAS WSZ YSTKICH SUBSTANC JI. PR ACOWNIC Y URZĘDU
GMINY W PSAR ACH SĄ UPOWA ŻNIENI DO KONTROLI TEGO, CZ YM MIESZK AŃC Y PAL Ą W SWOICH
PIEC ACH. TAKIE KONTROLE ODBY WA JĄ SIĘ W DWUOSOBOWYM SKŁ ADZIE, A CZ ASEM PRZ Y ASYŚCIE
POLIC JI. ICH Z ADANIEM JEST DOKONANIE KONTROLI KOTŁOWNI, MIE JSC A SKŁ ADOWANIA OPAŁU
OR A Z ZEBR ANIE DOKUMENTAC JI ZDJĘCIOWE J. MOGĄ TAK ŻE OT WORZ YĆ PIEC I POBR AĆ PRÓBKĘ
POPIOŁU, A W UZ ASADNIONYCH PRZ YPADK ACH WEZWAĆ WŁ AŚCICELI DO ZŁOŻENIA ZEZNAŃ
W CELU USTALENIA CZ Y W PIECU UŻ Y WANE JEST PALIWO ZGODNE Z OBOWIĄ ZUJĄC YMI NORMAMI.

Od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 pracownicy
Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzili łącznie 32 kontrole
nieruchomości pod kątem eksploatowanych instalacji służących do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz używanych
paliw. W szczególności kontrolowano czy nie dochodzi do
spalania odpadów.
- Do tej pory kończyło się na pouczeniu, obecnie jednak rozpoczynamy stałą współpracę z akredytowanym laboratorium
w zakresie badania odpadów paleniskowych. W przypadku
uzasadnionego podejrzenia termicznego przekształcania odpadów, pracownicy urzędu będą pobierać próbki odpadu paleniskowego. Następnie zostaną one poddane analizie morfologicznej i chemicznej, na podstawie której będzie możliwe
jednoznaczne stwierdzenie czy odpady były spalane w palenisku domowym. W sytuacji potwierdzenia spalania odpadów
w urządzeniu grzewczym zostaną podjęte działania wynikające z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
W uzasadnionych przypadkach gmina będzie kierować sprawy do sądu, gdzie sprawca może zostać ukarany grzywną
w wysokości nawet do 5 tys. zł. - mówi kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Zarządzania Drogami Aldona Kubańska, przewodnicząca zespołu ds. przeciwdziałania niskiej emisji na terenie gminy Psary.
- Nasz zespół zajmuje się nadzorowaniem ze strony urzędu
wszystkimi sprawami związanymi z niską emisją. Między innymi, kiedy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza alarm smogowy i przekazuje go nam za pośrednictwem
Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, umieszczamy takie informacje na stronie internetowej, a także bezpośrednio informujemy o tym zagrożeniu, np. placówki oświatowe.
Na stronie internetowej, w gazecie gminnej oraz na profilu facebookowym gminy Psary można znaleźć informacje, jak
i czym palić w piecu, by spalanie było ekonomiczne i ekologiczne. Przypominamy raz jeszcze czego możemy używać,
a co jest absolutnie niedozwolone:
CZYM MOŻNA PALIĆ W PIECU
- DREWNEM NIEPRZETWORZONYM I NIEIMPREGNOWANYM
- WĘGLEM
- PAPIEREM, TEKTURĄ I OPAKOWANIAMI Z TEKTURY
- TROCINAMI, WIÓRAMI I ŚCINKAMI, KORĄ I KORKIEM
- PELLETEM, BRYKIETAMI DRZEWNYMI
- ZBOŻEM
STYCZEŃ 2020

CZEGO NIE WOLNO PALIĆ W PIECU
- PLASTIKOWYCH POJEMNIKÓW NP. BUTELEK PO NAPOJACH
- OPON
- ODPADÓW Z GUMY
- PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- LAKIEROWANYCH I MALOWANYCH ELEMENTÓW
DREWNIANYCH
- SKÓRY (NATURALNEJ I SZTUCZNEJ)
- OPAKOWAŃ PO ROZPUSZCZALNIKACH CZY ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN
- OPAKOWAŃ PO FARBACH I LAKIERACH
- POZOSTAŁOŚCI FARB I LAKIERÓW
- PLASTIKOWYCH TOREB
- PAPIERU BIELONEGO ZWIĄZKAMI CHLORU, NADRUKIEM FARB KOLOROWYCH
Dym ciemnoszary – powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel lub wilgotne drewno gorszej jakości
Dym czarny – powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla
lub mokrego drewna złej jakości lub niepoprawnego spalania
dobrej jakości paliw. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy
w powietrzu
Dym o niejednolitej barwie, bladopomarańczowy/ bury
– powstaje najczęściej w wyniku spalania mokrego mułu i flotokoncentratu o znaczącej zawartości siarki, powstaje również
w wyniku współspalania, spalania odpadów. Red.
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OBIEKTY PUBLICZNE EKO
Z CZYSTYM SUMIENIEM MOŻEMY POWIEDZIEĆ,
ŻE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W NASZEJ GMINIE SĄ EKO. PRZEZ OSTATNIE
LATA WYKONALIŚMY TYTANICZNĄ PRACĘ, ABY
PODDAĆ JE MODERNIZACJOM POD KĄTEM
ZMNIEJSZENIA SKUTKÓW ICH EKSPLOATACJI,
KTÓRE WPŁYWAŁY NA ŚRODOWISKO, A
TAKŻE ZE WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH.
PRZEPROWADZONE TERMOMODERNIZACJE DAJĄ
NAM OBECNIE BARDZO DUŻE OSZCZĘDNOŚCI
W ZAKRESIE ZUŻYWANIA ENERGII CIEPLNEJ.
TYLKO W OSTATNIM CZASIE KOMPLEKSOWA
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA I PRZEBUDOWA
BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY OBJĘŁA
SWOIM ZAKRESEM OBIEKTY REMIZY OSP
W STRZYŻOWICACH, REMIZĘ OSP W GÓRZE
SIEWIERSKIEJ ORAZ BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY
W GOLĄSZY GÓRNEJ. NA TE CELE WYDALIŚMY
10,8 MLN ZŁ. W TEJ KWOCIE SĄ TAKŻE POZYSKANE
PRZEZ NAS DOTACJE O WARTOŚCI 4,8 MLN ZŁ.

Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektów
obejmują przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków, co przekłada się na

Odnawialne źródła energii w Centrum Usług Społecznych
w Strzyżowicach

zowymi o dużej sprawności.
Gmina Psary zdecydowała się również na montaż ogniw
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Celem tej inwestycji była poprawa jakości powietrza
poprzez redukcję szkodliwych substancji emitowanych
z konwencjonalnych źródeł energii. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej kosztował ponad 590 000 zł, a pozyskana na to zadanie kwota
dotacji wyniosła prawie 460 000 zł.
W sumie we wszystkich (oprócz jednego - była szkoła
w Górze Siewierskiej) obiektach przeprowadziliśmy termomodernizacje. W 12 pojawiły się instalacje fotowoltaiczne, 8 z nich w całości lub częściowo wyposażyliśmy
w klimatyzację. Instalacja solarna pojawiła się w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Strzyżowicach. W tej samej
miejscowości Centrum Usług Społecznych ogrzewane jest
przez nowoczesną pompę ciepła. Red.

Panele fotowoltaiczne na budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej

obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczną poprawę
komfortu użytkowania obiektu. Niezwykle istotnym efektem wdrożenia programów są korzyści środowiskowe,
uzyskane dzięki obniżonym poziomom emisji zanieczyszczeń. Na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej wydano w ostatnich latach ponad 12 mln zł,
z czego prawie 3,7 mln zł stanowiły pozyskane dofinansowania.
Sukcesywnie zmianie podlegają również dotychczasowe źródła ciepła: kotłownie na drzewo oraz węgiel, a także
przestarzałe piece gazowe. Zastępowane są on pompami
ciepła lub nowoczesnymi, ekologicznymi kotłowniami ga8

Panele fotowoltaiczne na budynku żłobka w Psarach
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JAK POSKROMIĆ SMOGA?
CO JEST GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM NISKIE J EMISJI
I AL ARMUJĄC YCH NAS INFORMAC JI O WYSOKIM
Z ANIECZ YSZCZENIU POWIE TRZ A? SĄ TO PRZEDE
WSZ YSTKIM PIECE ZWANE KOPCIUCHAMI
I SAMOCHODY, SZCZEGÓLNIE Z SILNIKIEM
DIESL A. DUŻE PRZEDSIĘBIORST WA, HUT Y CZ Y
ELEK TROCIEPŁOWNIE WYKORZ YSTUJĄCE JAKO
PALIWO WĘGIEL WBRE W POZOROM SĄ MNIE J
SZKODLIWE. OBOWIĄ ZUJĄ JE RESTRYKC YJNIE
PRZESTRZEGANE NORMY I PRZEPISY.
DOSTARCZ A JĄC A DO 80% MIESZK AŃCÓW
WARS Z AWY ELEK TROCIEPŁOWNIA
ODPOWIEDZIALNA JEST JEDYNIE Z A 1%
Z ANIECZ YSZCZONEGO POWIE TRZ A W STOLIC Y.

Można powiedzieć, że poziom smogu w dużej mierze zależny jest od nas samych i naszych nawyków, od tego czym
palimy w piecu i czy na przykład zamiast samochodu w wielu wypadkach będziemy korzystać z roweru. Jednym słowem czy zmienimy swoje postępowanie, aby żyć w lepszym,
zdrowszym środowisku.
Podejmujemy w gminie wiele działań, żeby świa-

domość mieszkańców w tym zakresie rosła. Ważną rolę odgrywa edukacja dzieci i młodzieży.
Tworzymymateriałyedukacyjne,prowadzimykampanieinformacyjne, przeprowadzamy różnego rodzaju konkursy szkolne
o tematyce ekologicznej. Inwestując w świadomość młodych
ludzi, dbamy o to, by w przyszłości podejmowane przez nich
decyzje wynikały również z troski o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że walka o czyste powietrze wymaga ogromnych nakładów finansowych, ale nie
tylko. Trzeba pamiętać również o tym, że każda decyzja czy
gminna inwestycja wymaga pracy wielu osób, pozwoleń,
projektów i informacji. W naszym urzędzie, półki dosłownie
„uginają się” od segregatorów wypełnionych stronami dokumentacji.
W obecnej chwili samorząd gminy Psary wykorzystał
wszystkie dostępne środki modernizując budynki użyteczności publicznej, by poprawić jakość powietrza w naszej
gminie.
Największa inwestycja władz gminy, bo tak należy ją traktować, to walka ze smogiem. Wszystkie nasze poczynania
od lat zmierzają w jednym kierunku. Jako samorząd robimy
znacznie więcej niż inni, staramy się przewidywać problemy
jakie mogą nas spotkać i wychodzić im naprzeciw.
Chcąc zadbać o środowisko zacznijmy od siebie, zorientujmy się co możemy zrobić. Nie ponosząc od razu nakładów
finansowych, zastanówmy się w jaki sposób zmienić swoje
myślenie i postępowanie w tej sprawie. Każdy z nas ma na
to wpływ. Musimy działać wspólnie, bo tylko w ten sposób
możemy osiągnąć sukces. Rozmawiajmy i edukujmy się wzajemnie. Rozwijanie świadomości i zmiana postawy wśród
mieszkańców jest podstawą do zmian i osiągnięcia zamierzonych efektów.
W przypadku zauważenia problemu w Państwa okolicy,
prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Psary, pracownicy będą
interweniować i przeprowadzać kontrolę. Red.

PROGRAMY DLA MIESZKAŃCÓW
NA PRZESTRZENI KILKU OSTATNICH L AT MOŻNA Z AOBSERWOWAĆ WIELK Ą PRZEMIANĘ GMINY
PSARY. POZ A WIDOCZNYMI GOŁYM OKIEM ZMIANAMI ESTE T YCZNYMI GMINA ZNACZ ĄCO ZMIENIŁ A
SIĘ RÓWNIEŻ POD K ĄTEM EKOLOGICZNYM. POJAWIŁO SIĘ WIELE PROJEK TÓW, INIC JAT Y W I DZIAŁ AŃ
W SZEROKIM UJĘCIU PROPAGUJĄC YCH TROSKĘ O ŚRODOWISKO.

Mieszkańcy gminy Psary mogą obecnie korzystać z czterech programów dotacji na ekomodernizacje prywatnych
budynków mieszkalnych, wykorzystujących krajowe i unijne dofinansowania.
W ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” w latach 2016 – 2019 na terenie gminy Psary przeprowadzono
termomodernizację ścian w 66 budynkach, wymieniono
stolarkę okienną i drzwiową w 60 obiektach oraz docieplono stropodachy na terenie 68 posesji. Program dedykowany jest dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy
w terminie 12 miesięcy od zakończenia projektu zobowiązali się zainstalować kocioł gazowy lub inne ekologiczne
źródło ciepła. W samym roku 2019 zakończono prace moSTYCZEŃ 2020

dernizacyjne w 11 budynkach mieszkalnych, na co przeznaczono łącznie 473 998,80 zł. Dotacja wyniosła ponad
50% tj. 258 352,91 zł.
Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków
stanowiących własność mieszkańców.
Mieszkańcy gminy Psary mogą również skorzystać z programu „Przeciwdziałania niskiej emisji poprzez wymianę
źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. Cel główny projektu tj. poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych następuje poprzez
9
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Ekomodernizacje prywatnych budynków mieszkalnych

realizację celów bezpośrednich: ograniczenie strat energii
podczas ogrzewania budynków oraz obniżenie kosztów
ogrzewania, zwiększenie produkcji energii z instalacji OZE,
a także redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
Władze gminy w ramach tego projektu zdecydowały się
na dopłaty do wymiany paleniska węglowego. Dzięki programowi mieszkańcy mogli wymienić kotły węglowe na
gazowe lub biomasę oraz dodatkowo uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
Kondensacyjne kotły gazowe zainstalowano w 38 nieruchomościach, kotły na biomasę w 10 budynkach, panele
fotowoltaiczne pojawiły się terenie 5 posesji, a kolektory
słoneczne zostały zamontowane w 18 gospodarstwach domowych.
Program „Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych” umożliwił dotychczas założenie instalacji fotowoltaicznych na
terenie 64 nieruchomości, zainstalowanie kolektorów słonecznych w 24 gospodarstwach domowych oraz skorzystanie
z pomp ciepła w 19 budynkach. Wartość przedsięwzięcia to
2 573 057,35 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowanych
wynosi 2 293 205,88 zł, a dofinansowanie stanowi 85%
- 1 949 225,00 zł. Celami nadrzędnymi programu są: ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie ponoszonych
przez mieszkańców kosztów za energię, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła
generującą zanieczyszczenie powietrza, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszanie strat
przesyłowych oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców.
Na terenie Gminy realizowany jest również „Program
usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Realizacja projektu jest odpowiedzią na wysoki poziom zagrożenia środowiska spowodowany zanieczyszczeniem wód
10

oraz znaczną ilością odpadów, niewystarczającą ochroną
bioróżnorodności przyrodniczej oraz nieefektywnie wykorzystywanym potencjałem dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych. W 2015 roku na terenie gminy Psary
przeprowadzono inwentaryzację materiałów zawierających
azbest. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji, stosując przelicznik 11 kg na każdy m2 eternitu zinwentaryzowano 321 ton wyrobów, które go zawierają.
Od momentu uruchomienia projektu na terenie gminy
Psary odebrano azbest w ilości 65 970 kg z 46 posesji, zdemontowano z dachów azbest o powierzchni 2527 m2 oraz
odtworzono 1927 m2 pokryć dachowych. Tym samym przyczyniając się do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,
a w konsekwencji realizując cel nadrzędny tj. likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie.
Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia smogu,
który zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym daje się we
znaki mieszkańcom. Smog utrudnia funkcje obronne organizmu, niekorzystnie wpływa na płuca, a w konsekwencji
znacząco obciąża serce. Jakość powietrza w Gminie Psary jest nieustannie monitorowana. Mając na uwadze Plan
Działań Krótkoterminowych stanowiący część Programu
Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego określono
trzy poziomowy system informowania. Na stronie internetowej gminy Psary znajduje się odnośnik informujący o aktualnej jakości powietrza w określonym regionie. Zgodnie
z zaleceniami medycznymi w przypadku powiadomienia
o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu II stopnia osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży
oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym
powietrzu. Jedocześnie wszyscy mieszkańcy powinni ograniczyć wszelką zewnętrzną aktywność do niezbędnego minimum. Ograniczenie to bezwzględnie obowiązuje w przypadku komunikatu III stopnia. Red.
STYCZEŃ 2020
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Przebudowa budynku
byłej szkoły
w Goląszy Górnej
W lutym ruszyła
termomodernizacja
i przebudowa byłej
szkoły w Goląszy
Górnej. W placówce
zostanie utworzony
klub aktywnego
mieszkańca
i mieszkanie
chronione.

Remont łazienek i kuchni w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach
Pomieszczenia zostały wyposażone w nowe urządzenia
sanitarne i kuchenne.

Żłobek i przedszkole w Psarach
Jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat była budowa żłobka i przedszkola w Psarach. Wokół nowoczesnego budynku
powstał plac zabaw, chodniki oraz parking z drogą dojazdową i 50 miejscami postojowymi. Co ważne, budynek został
pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu mogą z niego swobodnie korzystać osoby niepełnosprawne.

Droga Brzękowice Wał
Poprawa bezpieczeństwa to jeden z naszych priorytetów, dlatego od lat
systematycznie budujemy i remontujemy drogi. W 2019 roku kompleksowo
przebudowaliśmy odcinek gminnej drogi Brzękowice Wał, gdzie pojawiła się
nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, chodnik i oświetlenie uliczne.
STYCZEŃ 2020

Parking w Preczowie
Jedną ze zrealizowanych w 2019 roku inwestycji
była budowa nowych miejsc postojowych wraz
z oświetleniem w Preczowie.
11
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Jednostka OSP Psary z nowym wozem
W listopadzie do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Psarach trafił nowy
średni wóz ratowniczo-gaśniczy. Jego
wartość to blisko 760 tys. zł.

Stadion sportowy w Sarnowie
Piłkarze z Sarnowa od 2019 roku trenują na kompleksowo przebudowanym stadionie.
Sportowcy mają do swojej dyspozycji nowy budynek szatni, zmodernizowaną płytę
boiska z systemem automatycznego nawadniania, zadaszone trybuny, nowe wiaty dla
zawodników rezerwowych i oświetlenie sportowe umożliwiające grę po zmroku.
Strefa rekreacyjna w
Dąbiu Chrobakowym

Remiza i Ośrodek Kultury w Górze Siewierskiej
Kolejną otwartą placówką kulturalną w 2019
roku jest remiza i Ośrodek Kultury w Górze
Siewierskiej. Dzięki kompleksowej przebudowie i
termomodernizacji w budynku powstała nowoczesna
sala widowiskowa ze sceną i oświetloną antresolą.

Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach
W 2019 roku do mieszkańców wrócił wielofunkcyjny,
nowoczesny i ekologiczny obiekt, który stał
się sercem życia społecznego, edukacyjnego i
kulturalnego gminy. W Centrum Usług Społecznych
organizowane są różnego rodzaju koncerty, szkolenia
i przedstawienia.
12

W Dąbiu
Chrobakowym
powstała strefa
rekreacyjna, w której
zarówno młodsi jak
i starsi mieszkańcy
gminy znajdą coś
odpowiedniego dla
siebie. Mamy tutaj
plac zabaw, siłownię
zewnętrzną i strefę
street workout.
Przebudowa DW
913
We września ruszyła
przebudowa drogi
wojewódzkiej nr
913. Przy okazji
tej inwestycji
wymieniona
zostanie sieć
wodociągowa
i wybudowana
kanalizacja
sanitarna
w pasie drogi.
Budowa
wodociągu
wzdłuż
ul. 1 Maja w
Strzyżowicach
W gminie Psary
trwa budowa
i wymiana sieci
wodociągowej
z przyłączami.
STYCZEŃ 2020

MATEMATYKA OKNEM NA ŚWIAT
W DNIACH 25-29 LISTOPADA 2019 ROKU ZESPÓŁ SZKOLNOPRZEDSZKOLNY NR 2 W SARNOWIE MIAŁ PRZYJEMNOŚĆ GOŚCIĆ
PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ PARTNERSKICH Z HISZPANII, WŁOCH
I PORTUGALII, KTÓRZY ODWIEDZILI POLSKĘ W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU „MATHS AS A WINDOW TO THE WORLD” PROGRAMU
ERASMUS+. SZKOŁĘ ODWIEDZIŁO 21. UCZNIÓW I 7. NAUCZYCIELI.

Już pierwszego dnia goście zwiedzili
szkołę, wzięli udział w zajęciach z matematyki, informatyki, języka angielskiego
i języka polskiego. Podczas pobytu przeprowadzono szereg spotkań projektowych, odbyło się sympozjum nauczycieli
matematyki oraz wiele rozmów na temat organizacji projektu. Uczniowie rozwijali i doskonalili kompetencje matematyczne i językowe, zdobywali cenne
doświadczenia podczas warsztatów matematycznych. Wspólnie tworzyli krzyżówki, wykreślanki i inne interaktywne
ćwiczenia matematyczne z wykorzystaniem platformy LearningApps. Rozwijali
kompetencje kluczowe podczas gier
i zabaw matematycznych, integracyjnych oraz podczas życia codziennego
w szkole i polskich domach. Przyswajali
słówka matematyczne w języku angielskim, komponując plansze do ilustrowanego anglojęzycznego słownika
terminów i pojęć matematycznych oraz
podczas zespołowej gry w scrabble. Zostali zapoznani z platformą eTwinning
i przestrzenią TwinSpace przeznaczoną
do realizacji naszego projektu.
Ważnym elementem wizyty było

STYCZEŃ 2020

podsumowanie pierwszego konkursu realizowanego w ramach projektu.
W wyniku międzynarodowego głosowania wybrano oficjalne logo projektu,
które zostało narysowane przez Annę
Jewak z Polski, akronim autorstwa Núria
Bernal z Hiszpanii oraz slogan skomponowany przez Lorenzao Palermo
z Włoch. Zwycięskie prace zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci zestawów klocków
WeDo.
Dni wizyty obfitowały w ciekawe
przedsięwzięcia, podczas których zaprezentowano kulturę naszego kraju,
tradycje i zwyczaje. Cała grupa uczestnicząca w projekcie spotkała się z Wójtem
Gminy Psary Tomaszem Sadłoniem. Miłym akcentem podczas spotkania było
obdarowanie gości przez władze lokalne pamiątkami z logo gminy oraz słodkościami. Podczas intensywnego tygodnia goście poznali naszą małą ojczyznę
oraz najbliższe okolice. Zwiedzili Zamek
w Będzinie, unikatową dzielnicę Katowic
– Nikiszowiec, Spodek, Muzeum Śląskie
w Katowicach, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz przepiękne Stare Miasto w Kra-

kowie, które znajduje się na światowej
liście dziedzictwa UNESCO. Przybliżona
została im polska historia, legendy, znane postacie. Podczas zwiedzania nie
zabrakło również okazji, by wspólnie
posmakować tradycyjnych polskich dań
i słodkości. Smakowitych wrażeń dostarczył wszystkim obiad w kopalni soli oraz
deser w pijalni polskiej czekolady Wedel.
W związku z tym, że goście przywieźli ze
sobą mnóstwo pyszności, nasi uczniowie mieli okazję poznać smaki krajów
partnerskich.
Podczas podsumowania wizyty odbyła się uroczysta akademia, na której
obecne były zaproszone władze lokalne oraz rodziny goszczące. Uroczystości towarzyszyły występy uczniów oraz
prezentacje multimedialne szkół i krajów. Uczniowie zaprezentowali zarówno
polskie pieśni i tańce, jak i popularne dla
partnerskich krajów piosenki oraz charakterystyczne scenki. Nie zabrakło tradycyjnego polskiego poloneza, słynnej
Kukułeczki, włoskiego Fericita, hiszpańskiej corridy, portugalskiego fado oraz …
rapowanych wierszy matematycznych.
Podczas akademii zostały wręczone
certyfikaty uczestnictwa w mobilności,
drobne upominki z Polski oraz słodkości.
Na zakończenie wizyty na wszystkich
czekały ankiety ewaluacyjne, tradycyjny
tort, wspólne pamiątkowe zdjęcia w foto-budce, gry matematyczne oraz zabawy andrzejkowe. SP Sarnów
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POMAGAMY POLAKOM NA KRESACH
12 LISTOPADA ZAKOŃCZYLIŚMY
AKCJĘ CHARYTATYWNĄ
ORGANIZOWANĄ PRZEZ
STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE
”KRESY” W CZĘSTOCHOWIE DLA
POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH
NA KRESACH.

Akcja oparta na idei charytatywnej
i patriotycznej polegała na zbiórce artykułów spożywczych, słodyczy, artykułów szkolnych i zabawek. Zebrane
rzeczy zostały przekazane Polakom
mieszkających na Kresach, o których

w okresie świętowania odzyskania
Niepodległości powinniśmy pamiętać
w sposób szczególny.
Polskie dzieci otrzymały słodycze,
maskotki, gry, książki i artykuły szkolne: na Litwie (Wilnie): polskie szkoły
w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i w Pakienie, na
Białorusi (Grodno): polskie szkoły
w Lidzie, Wołkowysku, Oszmianie,
Ostrowcu i Grodnie, na Ukrainie
(Lwowie): polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się języka polskiego w Katedrze Lwowskiej.

GMINNY KONKURS „WIELCY POLACY”
10 GRUDNIA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
NR 2 W SARNOWIE ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE W RAMACH XVI EDYCJI
GMINNEGO KONKURSU „WIELCY POLACY”. ROK 2019 USTANOWIONO
ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI, W ZWIĄZKU Z 200. ROCZNICĄ
URODZIN KOMPOZYTORA, KTÓRY BYŁ BOHATEREM KONKURSU.

Drużyny z gminnych szkół podstawowych mogły pochwalić się wiedzą

na temat życia i twórczości Stanisława
Moniuszki, kompozytora polskiej mu-

zyki epoki romantyzmu. Dyrektor Małgorzata Barańska powitała wszystkich
gości, dziękując Wójtowi Gminy Psary
Tomaszowi Sadłoniowi za ufundowanie nagród i opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu. Wszystkim przybyłym zespołom życzyła
natomiast sukcesu.
Inscenizacja przedstawiająca życie
prywatne i artystyczne Stanisława Moniuszki przygotowana przez uczniów
klas piątych ze szkoły w Sarnowie
wprowadziła zebranych w tematykę
konkursu. Drużyny musiały pochwalić
się wiedzą na temat biografii twórcy
opery polskiej, a także umiejętnościami praktycznymi związanymi m.in.
z chronologią, rozpoznawaniem utworów muzycznych i instrumentów muzycznych. Zwycięzcami okazali się
uczniowie ze szkół z Dąbia i Sarnowa,
II miejsce zdobyła drużyna ze Strzyżowic, a III miejsce z Gródkowa. Wyróżnienie otrzymali uczniowie z Psar. SP
Sarnów

WOJEWÓDZKI KONKURS „PROFORMA”
U C Z E N N I C E K L A S Y 5A S Z KO ŁY P O D S TAW O W E J W S T R Z Y ŻO W I C AC H: N I KO L A DYR K A, Z U Z A N N A
G R U D Z I Ń S K A, A L E K S A N D R A J A B ŁO Ń S K A I S O N I A K ATO N AC H W Z I Ę ŁY U D Z I A Ł W X I E DYC J I
W O J E W Ó D Z K I E G O KO N K U R S U N A M A Ł Ą F O R M Ę T E AT R A L N Ą O C H A R A K T E R Z E P R O F I L A K T YC Z NYM
„P R O F O R M A”.

Celem konkursu było promowanie
wśród dzieci i młodzieży zachowań
wyrażających empatię, koleżeństwo,
współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Istotne było również
14

wskazywanie korzyści płynących ze
zdrowego i aktywnego stylu życia
wolnego od alkoholu, narkotyków,
e-uzależnień, „dopalaczy” i innych
substancji psychoaktywnych. Dziewczyny pod kierunkiem p. Sylwii Sob-

czyk wyreżyserowały i zaprezentowały sztukę pt. „W sieci”. W konkursie
wzięło udział ponad 40 zespołów
z województwa śląskiego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.
SP Strzyżowice
STYCZEŃ 2020
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SPOTKANIE Z KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH W STRZYŻOWICACH POŁĄCZONE Z DNIEM CHLEBA
TELEFONY KOMÓRKOWE,
KOMPUTERY, TECHNOLOGIE
I WSZECHOBECNY INTERNET.
CHCĄC WYZWOLIĆ
ZAINTERESOWANIA REGIONALNĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ, PRZEDSZKOLE
WPROWADZA EDUKACJĘ
REGIONALNĄ.

sujące zajęcia. Były zagadki, słuchanie
opowiadania, wspólne tańce i rozmowy.
Panie zwróciły szczególną uwagę na
konieczność poszanowania chleba,

a atrakcją tego przedsięwzięcia były
zajęcia kulinarne, podczas których przygotowane zostało ciasto na chleb. SP
Strzyżowice

Pamiętając o tradycji i kulturze co roku
dzieci kultywują tradycje ludowe takie
jak: Andrzejki, Mikołajki, przedświąteczne pieczenie pierników, spotkanie
opłatkowe, powitanie wiosny czy
obrzędy Wielkanocne. Tym razem swoją
wiedzą i doświadczeniem podzieliły się
z naszymi przedszkolakami Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Strzyżowicach.
Dla dzieci przygotowane zostały intere-

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA
„K AŻDY CZŁOWIEK PR AWA MA, MAM JE I JA” POD TAKIM HAS ŁEM
PR ZEDSZKOL AKI ZE STR ZYŻOWIC ROZPOCZĘŁY
MIĘDZYNARODOW Y DZIEŃ PR AW DZIECK A 20 LISTOPADA. DZIEŃ
TEN ZOSTAŁ OG ŁOSZONY DNIEM NIEBIESKIM - WIĘC KOLOR
NIEBIESKI KRÓLOWAŁ W CAŁYM PR ZEDSZKOLU.

Dzień Praw Dziecka przypomina nam,
że każdemu dziecku przysługują prawa
niezależnie od koloru skóry, pochodze-
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nia czy też wyznania. Najważniejszym
dokumentem dotyczącym praw dziecka to Konwencja o Prawach Dziecka.

W związku z tym, dzieci odwiedził ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego
- pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, który starał
się przybliżyć im ten ważny temat. Maluchy poznały ich prawa i obowiązki oraz
próbowały dostrzec różnicę między dobrymi a złymi tajemnicami.
Tego dnia czekało na dzieci mnóstwo
ciekawych atrakcji i zadań. Misiowe
zgadywanki, gimnastyka buzi i języka
z Misiem czy wspólne śpiewanie piosenek. Następnie dzieci poznały zabawy
z różnych stron świata, a na zakończenie
wszystkie dzieci dostały niebieskie baloniki, które miały przypominać im jak
ważne są ich prawa.
W ten sposób przedszkolaki przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji „Mały
Miś w Świecie Wielkiej Literatury – moduł Mały Miś i Prawa Dziecka” oraz „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
z UNICEF”. SP Strzyżowice
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GOTUJ SIĘ NA ZMIANY
SZKO Ł A PODSTAWOWA W STR Z Y ŻOWIC ACH PR Z YŁ ĄC Z YŁ A SIĘ DO OGÓLNOPOLSK IEGO PROG R AMU
E DUK AC YJ NEGO MAR K I „ WINIARY”, K TÓR EGO CE LE M J EST E DUKOWANIE M ŁODZIE Ż Y W Z AK R ESIE
Z ASAD PR AWID ŁOWEGO Ż Y WIE NIA OR A Z ŚWIADOM EGO BUDOWANIA NAW YKÓW Ż Y WIE NIOW YCH.

W tej edycji projektu organizatorzy
postawili na własne doświadczenie
uczniów. Szkoła otrzymała zestaw edukacyjny umożliwiający realizację zajęć,
a dzieci dowiedziały się że zwracanie
uwagi na wartości odżywcze, elimino-

wanie pustych kalorii oraz regularne
spożywanie posiłków to podstawowe
zasady, dzięki którym zadbamy o nasze
samopoczucie, wygląd i przede wszystkim zdrowie. Damian Kordas został ambasadorem programu, a w jego ramach

odbyły się następujące zajęcia: „Techniki
kulinarne”, „5 porcji świeżych warzyw
i owoców”, „Racjonalne żywienie”, „Nie
marnuj jedzenia – przemyśl zakupy”,
„Żywność bogactwem składników mineralnych – czytanie etykiet”.
Dzieci mogły dowiedzieć się również
jak zachowywać się przy stole, jak go
nakrywać i dekorować, a w trakcie zajęć
praktycznych nauczyły się jak przygotowywać zdrowe desery i przekąski.
Program jest ciekawą formą edukacji
żywieniowej uczniów, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe, promuje zdrowy
styl życia, uczy szacunku do żywności,
rozwija umiejętność zdrowego, świadomego przygotowania smacznych posiłków, estetycznego ich serwowania
i spożywania oraz integruje młodzież
poprzez podejmowanie wspólnych
działań kulinarnych. SP Strzyżowice

PROFILAKTYCZNY PIĄTEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZYŻOWICACH
KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW
POSTAW AKCEPTACJI,
TOLERANCJI ORAZ
POSZANOWANIA PRAW INNYCH
TO GŁÓWNY CEL WARSZTATÓW
I PRZEDSTAWIEŃ
PROFILAKTYCZNYCH, KTÓRE
ODBYŁY SIĘ W RAMACH
PROJEKTU „MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF”.

szył zagadnienia praw i obowiązków.
Pokazał młodym widzom jak źle interpretowana wolność słowa, prawo do
wypowiedzi i brak poszanowania dla
tajemnicy korespondencji może krzywdzić otoczenie.
Dla najmłodszych przygotowano

projekcję bajki o zasadach dobrego zachowania i wartościach, a przedstawienie „W leśnym sądzie niejeden bohater
dziś zasiądzie” dało podpowiedź jak
można zmienić złe nawyki jakimi są lenistwo, kłamstwo czy zarozumialstwo. SP
Strzyżowice

Podczas warsztatów „Nie jestem
inny” uczniowie mogli pogłębić wiedzę na temat tolerancji, konsekwencji
jej braku oraz szkodliwego działania
stereotypów. Spotkanie dało również
możliwość nauczenia się jak unikać
nietolerancyjnych zachowań, wczuć
się w potrzeby i uczucia innych oraz jak
umiejętnie wyrażać własne zdanie.
Spektakl „Czy mam prawo do” poru-

SZKOLNY

Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie

GŁOS SZKOLNY JEST DODATKIEM
DO GŁOSU GMINY PSARY

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

FORMATOWANIE I SKŁAD:
Karol Potępa
Michał Czyż
Mateusz Trzcionka
pod opieką Katarzyny Nawrot

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

REDAGOWANYM PRZEZ UCZNIÓW:
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WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „ACTIVE CITIZENS – AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI”
DLA LOKALNYCH LIDERÓW I ZDOBĄDZ GRANT!
P R AC U J E S Z Z G R U PA M I , A N G A Ż U J E S Z D O R Ó Ż N YC H D Z I A Ł A Ń
S P O Ł E C Z N O Ś Ć LO K A L N Ą ? C H C E S Z R O Z W I J AĆ S W O J E
U M I E J Ę T N O Ś C I W P R AC Y Z LU D Ź M I ? D O S T R Z E G A S Z P OT E N C J A Ł
W OTAC Z A J ĄC YC H C I Ę LU D Z I AC H , C H C E S Z I C H Z AC H Ę C I Ć
D O D Z I A Ł A N I A ? D O Ł ĄC Z D O P R O J E K T U „ AC T I V E C I T I Z E N S
– A K T Y W N E S P O Ł E C Z N O Ś C I ” I P R Z YJ D Z N A S P OT K A N I E
I N F O R M AC YJ N E W D N I U 10 LU T E G O 2020 O G O D Z .16:00 D O
S A L I B A N K I E TO W E J P R Z Y B I B L I OT E C E G M I N N E J W P S A R AC H .

Active Citizens to globalny, innowacyjny program British Council wspierający rozwój społeczny poprzez promowanie form lokalnej aktywności. Jego ideą
jest zachęcanie przedstawicieli lokalnych

społeczności do brania odpowiedzialności za własne potrzeby i wyposażanie ich
w wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do ich zrealizowania.
Stowarzyszenie Edukatorów Kultural-

nych O Wilku Mowa zaprasza na spotkanie informacyjne, które ma na celu zapoznanie chętnych osób z ideą programu
oraz przedstawienie mozliwości płynących z uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej. Zainicjowane podczas warsztatów
projekty będą mogły uzyskać wpsracie
finansowe w ramach konkursu grantowego. MT

NAUCZYCIELE Z SP PSARY NA JOB
SHADOWING W HISZPANII
W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+
W DNIACH 20-24. STYCZNIA 2020 R. CZWORO
NAUCZYCIELI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PSARACH UCZESTNICZYŁO W JOB SHADOWING
W PARTNERSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CEIP SAN
BARTOLOME W MIEŚCIE ORIHUELA, W HISZPANII.

Uczestnicy projektu obserwowali codzienną pracę nauczycieli, dyrektora i uczniów w małej wiejskiej szkole.
Szkoła zasłynęła w całej Europie z innowacyjnych metod nauczania: Cooperative Learning oraz Project Based Learning.
Społeczność tej szkoły udowodniła, że w szkole publicznej
jest możliwe dostosowanie metod nauczania do XXI wieku,
kształtujących u uczniów krytyczne myślenie, współpracę,

odpowiedzialność za proces uczenia się, organizację pracy.
Absolwenci tej szkoły wyróżniają się na wielu płaszczyznach.
Umieją efektywnie współpracować z innymi oraz pracować
indywidualnie, wykorzystywać efektywnie nowoczesne
technologie ICT, przetwarzać informacje, nie mają problemów z wystąpieniami publicznymi, mówią płynnie w języku
angielskim. Uczniowie opanowują wiedzę bez podręczników, realizując interdyscyplinarne projekty i pokonując wyzwania. Są zmotywowani. Chcą się uczyć. W ramach projektu
nauczyciele mogli obserwować zupełnie inny system edukacji i uczyć się od najlepszych. Pozwoliło im to lepiej zrozumieć teorię poznaną podczas szkoleń, skonkretyzować wizję
szkoły i pracy na kolejne lata. KB

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
JEST JUŻ TRADYCJĄ W NASZEJ GMINIE. WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE ODBYŁO SIĘ 6 STYCZNIA W SALI
BANKIETOWEJ OŚRODK A KULTURY W DĄBIU.

Koncert rozpoczął występ uczniów i przedszkolaków ze
szkoły podstawowej w Dąbiu. Zaprezentowany widzom montaż słowno-muzyczny pt.: „Kochaj ludzi, kochaj życie – carpe
diem”, mówił o wzajemnym szacunku i miłości do bliźniego.
Widowisko spotkało się z ciepłym przyjęciem publiczności
i wprowadziło wszystkich zgromadzonych gości w świąteczny
nastrój.
Następnie na scenie zaprezentowały się gminne zespoły
śpiewacze. Zespół „Od-Do” zainicjował wspólne kolędowanie,
a najpiękniejsze polskie kolędy mogliśmy również usłyszeć
w wykonaniu zespołów Dąbie, Tęcza oraz Kapela Gródków.
Podobnie jak w latach ubiegłych, koncert cieszył się dużym
zainteresowaniem. Wśród zgromadzonej publiczności znaleźli
się: wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, przeSTYCZEŃ 2020

Wspólne kolędowanie w Dąbiu

wodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica, radny Adam Adamczyk, sekretarz Mirella Baraśnka-Sorn, dyrektor SP w Dąbiu
Joanna Marcinkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Anna Nagły oraz społeczność gminy Psary. GOK
17
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FERIE ZIMOWE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ SKF SPORTOWA GMINA PSARY
Z WIELK Ą POMPĄ ROZPOCZĘLI TEN ROK Z AWODNIC Y AK ADEMII PIŁK ARSKIE J W PSAR ACH, K TÓRZ Y
UCZESTNICZ YLI W ZORGANIZOWANYCH DL A NICH FERIACH ZIMOWYCH 2020.

Z powodu dużej frekwencji zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy,
z których młodsza grupa trenowała
w Szkole Podstawowej w Dąbiu, a starsza w Psarach. W dniach 13 - 17 stycznia
dzieci miały zagwarantowaną sesję tre-

ningową wraz z wycieczką rekreacyjną.
Początek tygodnia obie grupy spędziły
się w Aquaparku w Tarnowskich Górach,
a we wtorek wspólnie obejrzały premierowy film „Tajni i fajni” w kinie Helios
w Dąbrowie Górniczej. Bardzo aktywnie

Dyrektor GOK Anna Nagły na zakończenie zajęć wręczyła każdemu uczestnikowi
pamiątkowy dyplom

młodsza grupa spędziła czas w Laserhouse w Sosnowcu, podczas gdy dosłownie kilka kilometrów dalej starsi koledzy szaleli w Jorkyball. Wspólne kręgle
podsumowały czas wyjazdów, a koniec
tygodnia należał do pieszych spacerów.
W piątek obie grupy przemaszerowały
do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, gdzie odbyły się Turnieje: Tenisa
Stołowego, FIFA i piłkarzyków. Do dyspozycji dzieci były także gry komputerowe oraz planszowe. Dyrektor GOK Anna
Nagły na zakończenie zajęć wręczyła
każdemu uczestnikowi pamiątkowy
dyplom. Na wyróżnienie zasługuje postawa najmłodszych, którzy bacznie obserwując starszych kolegów skutecznie
uczyli się od nich samodzielności oraz
starszych, którzy zawsze służyli młodszym pomocą. Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i aktywnie spędzonych czas.GOK

AKTYWNA ZIMA I AKTYWNI SENIORZY Z PSAR
EMERYCI I RENCIŚCI ZE STOWARZ YSZENIA „AK T Y WNY SENIOR” Z PSAR NIE NARZEK A JĄ NA NUDĘ.
Z AWODY, WYJA ZDY I WYCIECZKI TO ICH SPOSÓB NA SPĘDZ ANIE CZ ASU WOLNEGO.

Pod koniec listopada drużyna zawodników ze Stowarzyszenia Emerytów „Aktywny Senior” reprezentowała naszą gminę w zawodach
sportowo-sprawnościowych,któreodbyłysię
w hali radzionkowskiego MOSiRu.
Drużyna zdobyła cenne punkty, a indywidualnie nasz zawodnik okazał się
najlepszy ze wszystkich uczestników.
Serdecznie gratulujemy! Potwierdzony
został również udział naszej drużyny
w olimpiadzie w roku 2020.
Na przełomie listopada i grudnia
nasi seniorzy odwiedzili Zakopane.
W trakcie wyjazdu zorganizowano „spotkanie Andrzejkowe” przy góralskiej
muzyce, uczestnicy zwiedzili muzeum
Kasprowicza, kościoły, Sanktuarium
na Krzeptówkach oraz dworek pisarzy.
W drugim dniu pobytu grupa odwiedziła Białkę Tatrzańską, gdzie skorzystała z atrakcji jaką jest kąpiel w wodach
termalnych.
7 stycznia emeryci odwiedzili kopalnie Guido w Zabrzu Szyb Luiza.
W zupełnej ciemności podziwiali świat
zamknięty pod ziemią. Na ścianach wy18

robiska mogli zobaczyć skrzypy, widłaki
i inne piękne rośliny. W wielu miejscach
podziwiali nacieki kalcytowe tworzące
sople o wydłużonym kształcie zwane
stalaktytami. Kończąc zwiedzanie odbyli kilometrowy spływ podziemnymi
łodziami, który dostarczył wszystkim
niezapomnianych wrażeń.
W tym roku, po raz kolejny odby-

ły się tradycyjne jasełka organizowane przez stowarzyszenie. 9 stycznia
w sali bankietowej w Psarach zaproszeni goście mogli zobaczyć widowisko teatralno-muzyczne przygotowane przez
uczniów SP Psary. Po przedstawieniu na
dzieci czekały upominki, a wspólne kolędowanie było dla wszystkich ogromną przyjemnością. EK

Jasełka u emerytów z Psar
STYCZEŃ 2020
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FERIE ZIMOWE 2020
OKRES FERII ZIMOWYCH W GMINIE PSARY TO CZ AS WIELU ATR AKC JI DL A DZIECI I MŁODZIEŻ Y.
Z A JĘCIA ZRĘCZNOŚCIOWE, TEATR ALNE, SPEK TAKL OR A Z KURS PIERWSZE J POMOC Y
PRZEDMEDYCZNE J TO T YLKO NIEK TÓRE Z PROPOZ YC JI PRZ YGOTOWANYCH Z MYŚL Ą O DZIECIACH.

W tym roku zimowa przerwa w zajęciach szkolnych rozpoczęła się bardzo
wcześnie. Nie zaskoczyło to jednak organizatorów, którzy jak co roku przygotowali mnóstwo różnorodnych zajęć. Ferie
upłynęły bardzo pracowicie, powstały
m.in gustowne kapelusze, eleganckie
kartki okolicznościowe, zimowe lampiony, figurki z masy solnej, modne eko-torby, kukiełki i pacynki. Odbyły się matematyczne quizy i łamigłówki, a dzięki
uprzejmości druhów OSP Goląsza-Brzękowice udało się zorganizować kurs
pierwszej pomocy przedmedycznej dla
dzieci. Młodzi adepci ratownictwa mogli
sprawdzić się w samodzielnej akcji resuscytacji pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Tegoroczna oferta zajęć
obejmowała również zabawy integracyjne, rozgrywki x-box, eko-warsztaty
i zajęcia teatralne. Zawodnicy Akademii
Piłkarskiej uczestniczyli w tygodniowym
turnusie półkolonii, który poza treninga-

Zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie ferii

mi zapewnił im wiele atrakcji takich jak:
kino, kręgle, aguapark i laserowy paintball.
Wytchnieniem od kreatywnych wra-

żeń był spektakl dla dzieci o przygodach zwariowanej Pchły Krętaczki, który odbył się 16 stycznia w Gródkowie.
GOK

KONCERT OPERETKOWY JOLANTY KREMER
W S O B OT N I E P O P O ŁU D N I E , 18 S T YC Z N IA , W G M I N N YM OŚ R O D K U K U LT U RY W G R Ó D KOW I E ,
R OZ B R Z M IA ŁY N A J W I Ę K SZ E I N A J BAR DZ I E J LU B IAN E DZ I E Ł A O PE R E T KOW E Ś W IATA .

Muzyka operetkowa w Gródkowie

Marcela Kruczek (redaktor naczelna)
Agnieszka Rzeszutek (redakcja)
Monika Korpak (skład)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji
nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności lub odmowy ich publikacji.
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Zgromadzona licznie publiczność miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, najpiękniejsze melodie operetkowe zaprezentowali słuchaczom: Jolanta Kremer aktorka
i śpiewaczka Gliwickiego Teatru Muzycznego, Oskar Jasiński charyzmatyczny, pełen humoru i energii tenor oraz Adam Mazoń – pianista, akompaniator na co dzień związany z bytomską
szkołą baletową.
Uczestnicy koncertu mogli usłyszeć niezapomniane utwory operetkowe z takich dzieł jak: Wesoła wdówka, Księżniczka
Czardasza czy Baron cygański. W trakcie występu pojawiły
się również humorystyczne anegdoty i żarty ze świata opery
i operetki. Zachwycona publiczność nagrodziła artystów brawami i wysłuchała niezapomnianych bisów. Red.

WYDAWCA:
Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
tel. 32 29 44 920, fax. 32 29 44 901
www.psary.pl
urzad@psary.pl
DRUK: Drukarnia Grafpress
NAKŁAD: 4000 egz.

WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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MAMY REKORD!
ZA NAMI JUŻ 28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
PSARY PO RAZ 10. WŁĄCZYŁY SIĘ W AKCJĘ I ZAGRAŁY RAZEM Z WOŚP.

szkolno-przedszkolnych z Psar, Sarnowa,
Gródkowa, Strzyżowic i Dąbia, zwieńczone zostały występem zespołu wokalno-instrumentalnego działającego w Ośrodku
Kultury w Sarnowie pod kierownictwem
Grzegorza Bochenka. Równolegle do odbywających się występów artystycznych,
prowadzony był quiz fantowy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem,
a tradycyjne światełko do nieba rozpoczęło się o godzinie 20:00.
W tym roku sponsorami licznych atrakcji byli: samorząd gminy Psary, Anna
i Tomasz Sadłoniowie, Pałac Saturna Termy Rzymskie w Czeladzi, radny powiatowy Przemysław Krasoń, radny Robert
Zieliński, radny Adam Sadowski, Bank
Spółdzielczy w Będzinie, Firma Transbud

Światełko do nieba stało się niepisaną tradycją finału WOŚP

W tym roku pod hasłem„Wiatr w żagle”,
zbieraliśmy fundusze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W czterech sztabach, które pracowały w tym roku w gminie, wolontariuszom udało się zebrać rekordową kwotę
86 618,53 zł.

Tegoroczny gminny finał rozpoczął
się o godz. 17:00 na placu przed Urzędem Gminy w Psarach. Jak co roku,
koncert był znakomitą okazją, aby na
scenie przed licznie zgromadzoną publicznością, zaprezentowali się młodzi
i utalentowani mieszkańcy gminy Psary. Występy uczniów ze szkół i zespołów

Na scenie zaprezentowali się młodzi mieszkańcy gminy Psary

Wójt Gminy Psary wręcza nagrody w quizie
fantowym

Wulkan - Zdzisław Wszoła, Aneta Sowul,
Firma NOWBUD - Sebastian Nowak, Justyna i Bartłomiej Wierzba, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex, Grupa
Mularski, Marcin Cela Auto-Klima-Serwis,
Domki Gaja uzdrowisko Wysowa Zdrój,
salon fryzjerski „Oliwia”, salon fryzjerski
„Aga”, Kwiaciarnia Łapanowscy z Psar, LKS
Iskra Psary, NZOZ Medicus, Marek Gawron Zakład Introligatorski, Ewa i Jakub
Bączkowscy, Jacek Skorek, Aleksandra
i Bogdan Oliwa, Marlena i Grzegorz Łagos, Marzena i Mariusz Kawiorscy oraz
Justyna i Jan Hołubowscy. Red.

