
3 kwietnia ruszyły prace związane 
z przebudową ul. Wspólnej w Psarach 
i Gródkowie wraz z budową odwod-
nienia. Obecnie powstaje kanalizacja 
deszczowa oraz przestawiane są nie-
które ogrodzenia znajdujących się 
obok drogi posesji.

Budowa ulicy Wspólnej w Psarach 
i Gródkowie obejmuje modernizację 
drogi gminnej o długości blisko 806 
m i szerokości 3,5 m z obustronnym 
krawężnikiem. Nawierzchnia jezdni zo-
stanie wykonana z kostki betonowej, a 
pobocza gruntowe zostaną wzmocnio-
ne kruszywem na szerokości ok. 0,5 m. 
Powstaną także zatoki umożliwiające 
wymijanie się pojazdów wykonane z 

kostki wibroprasowanej, którą cechuje 
duża wytrzymałość i trwałość, a przede 
wszystkim wysoka mrozoodporność. 
W ramach prac budowlanych na ulicy 
Wspólnej przebudowane zostanie rów-
nież skrzyżowanie ul. Wspólnej z ul. Strzy-
żowicką oraz zjazdy na posesje prywatne.

Wartość opisanego przedsięwzięcia 
wynosi 1 040 500 zł brutto, a termin za-
kończenia prac budowlanych planowany 
jest na 30 września 2017 r. Wykonawcą 
inwestycji jest firma MAXIMUS Michał 
Seńków z siedzibą w Tarnowskich Górach. 
Red.
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Na budowę przedszkola w Gród-
kowie pozyskaliśmy unijne dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 w wysokości 873 876,60 
zł. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 
392 234,25 zł brutto, a więc pozyskana 
dotacja stanowi prawie 63% wartości 
inwestycji.

Obecnie trwają zaawansowane pra-
ce związane z budową przedszkola w 
Gródkowie, które powstaje przy istnie-
jącej szkole podstawowej. 

Aktualnie powstały już ławy i ścia-
Budowa przedszkola w Gródkowie przy szkole podstawowej

30 marca 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych projektów do dofinansowania 
w konkursie „Infrastruktura wychowania przedszkolnego”. Jedną z gmin, której zostało przyznane dofinansowa-
nie, jest gmina Psary.

UNIJNE DOfINANSOWANIE NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W GRÓDKOWIE

W marcu ruszyły prace związane 
z przebudową ulicy Malinowickiej w 
Psarach, polegające na budowie miejsc 
postojowych w trzech ciągach, przy 
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psa-
rach. Wykonawcą zadania jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Psarach. W 
ramach inwestycji powstanie 15 miejsc 
parkingowych, których nawierzchnia 
wykonana zostanie z kostki betono-
wej. W związku z inwestycją, konieczne 
było wycięcie rosnących na obszarze 
przyszłego parkingu drzew.

Dzięki budowie miejsc postojowych 
ulegnie poprawie komfort i bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej gminy, 
którzy korzystają z usług medycznych 
w Ośrodku Zdrowia. Red.

Przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach powstanie 15 nowych miejsc parkingowych. Termin zakończenia in-
westycji przewidziany jest na 31 maja br., a jej koszt wynosi 39 900 zł brutto.

TRWA BUDOWA PARKINGU PRZY GmINNYm OŚRODKU ZDROWIA W PSARACH

Pracownicy ZGK w trakcie budowy miejsc parkingowych

c.d. na str. 3
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ZGK PODPISAł UmOWĘ NA DOSTAWĘ WODOmIERZY DO ODCZYTU RADIOWEGO
27 lutego Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach podpisał umowę na dostawę wodomierzy, w których stan 

licznika odczytywany jest drogą radiową. W ramach realizacji umowy wykonawca dostarczy 420 sztuk wodomie-
rzy oraz zestaw do odczytu składający się z tabletu i skanera z optyczną głowicą oraz odpowiednie oprogramo-
wanie. Umowa zawiera także szkolenie inkasentów z obsługi nowego sprzętu. 

Umowa została podpisana z firmą 
HSB Bartłomiej Słomian, Paweł Le-
śniewski, Sławomir Bagienko s.c. z sie-
dzibą w Tychach, a jej wartość opiewa 
na kwotę 97 526,70 zł brutto. Nowo-
czesne radiowe wodomierze zostaną 

zamontowane na ulicach Wiejskiej, 
Szkolnej, Łącznej, Bocznej i Kamiennej 
w Psarach oraz Belnej w Strzyżowi-
cach.

Dzięki nowym wodomierzom od-
czyt stanów zużycia wody będzie od-

bywał się na zewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, w krótkim czasie oraz 
dowolnym terminie, co usprawni i uła-
twi pracę inkasentów oraz poprawi 
komfort mieszkańców, którzy nie będą 
musieli być obecni przy odczycie. Red.

TRWA PRZEBUDOWA ROWÓW PRZY UL. SłONECZNEJ W mALINOWICACH
W marcu Zakład Gospodarki Ko-

munalnej w Psarach rozpoczął prace 
związane z przebudową rowów od-
wadniających przy ul. Słonecznej w 
malinowicach.

Zgodnie z projektem zlikwidowane zo-
staną istniejące zaniedbane rowy, a w ich 
miejsce powstaną nowe o szerokości dna 
0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Przewidzia-
ne jest również zarurowanie 5 odcinków 
przebudowanego rowu, o łącznej długo-
ści 54,5 m, rurami betonowymi WIPRO o 
średnicy 500 mm. Termin zakończenia 
prac planowany jest na połowę kwietnia, 
a koszt robót wyniesie ok. 61 000 zł brut-
to. Wykonane odwodnienie pozwoli na 
sprzedaż działek znajdujących się w dru-
giej i trzeciej linii zabudowy na Osiedlu 
Malinowice II już w czerwcu br. Red. Przebudowa rowów na ul. Słonecznej w Malinowicach

ny fundamentowe z bloczków be-
tonowych wraz z izolacją termiczną 
i przeciwwilgociową, a fundamenty 
zasypano piaskiem. W obrębie ścian 
fundamentowych na zagęszczonej 
warstwie piasku wylano podkład be-
tonowy pod podłogi. Rozpoczęto 
również prace przy murowaniu ścian 
parteru budynku z pustaków cera-
micznych.

W planach jest także przebudowa 
przestrzeni wokół obiektu, gdzie po-
wstaną m.in. chodniki, miejsca parkin-
gowe oraz wewnętrzna droga pożaro-
wa o łącznej powierzchni wynoszącej 
ok. 950 m². Utworzony zostanie rów-
nież ogrodzony plac zabaw o pow. ok. 
300 m² z nawierzchni syntetycznej. Ter-
min zakończenia prac planowany jest 
na 15 grudnia 2017 r. Dzięki tej inwesty-
cji w gminie Psary zwiększy się liczba 
miejsc w grupach przedszkolnych dla 
najmłodszych dzieci.

Oprócz realizacji zadania infrastruk-
turalnego Gmina zamierza również 

uatrakcyjnić ofertę edukacyjną przed-
szkola dzięki wprowadzeniu zajęć 
dodatkowych stymulujących rozwój 
psychoruchowy, ruchowo-korekcyj-
nych oraz logopedycznych. W tym celu 
Gmina złożyła wniosek o dofinanso-
wanie projektu pn. „Upowszechnienie 
edukacji przedszkolnej wśród dzieci 
w wieku 3-4 lata oraz poprawa jakości 

świadczonych usług w placówce wy-
chowania przedszkolnego na terenie 
Gminy Psary”. Wartość projektu wynosi 
510 266,46 zł. z czego gmina stara sie o 
dotację w wysokości 433 726,49 zł. Przy 
czym informacja o ewentualnym pozy-
skaniu dofinansowania trafi do Gminy 
nie wcześniej niż w czerwcu 2017 r. 
Red.

c.d. ze str.  2

Budowa przedszkola w Gródkowie przy szkole podstawowej
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PRACE REmONTOWE PRZEKSZTAłCAJĄCE GImNAZJUm W PODSTAWÓWKĘ

W związku z reformą edukacji i prze-
kształceniem od 1 września br. 6-letniej 
szkoły podstawowej w 8-letnią oraz 
wygaszaniem, a w konsekwencji likwi-
dacją gimnazjum, rozpoczęto przygo-
towanie pomieszczeń w Gimnazjum 
w Psarach na przyjęcie klasy pierwszej 
szkoły podstawowej.

Obecnie wykonano dostosowane 
do maluchów toalety – damską i mę-
ską oraz przeszkloną ściankę, która od-
dziela segment przeznaczony dla klasy 
pierwszej od pozostałej części szkoły.

 Remont wykonał Zakład Gospodar-

ki Komunalnej, a jego koszt wyniósł 
27 300 zł brutto. Do końca tego roku 
szkolnego nowe pomieszczenia prze-
znaczone dla przyszłej klasy pierwszej 
zostaną wyposażone w nowe meble, 

ławki, tablicę interaktywną oraz pomo-
ce dydaktyczne. Kwota przeznaczona 
na wyposażenie wspomnianego po-
mieszczenia wynosi ok. 30 tys. zł brut-
to. Red.

Ruszyły prace związane z przygoto-
waniem pomieszczeń w Gimnazjum w 
Psarach na przyjęcie klasy pierwszej 
szkoły podstawowej. Za nami prace 
budowlane, dzięki którym powstały 
toalety dla pierwszaków.

Zabudowana część korytarza w gimnazjum w Psarach,
która będzie oddzielała część dla dzieci młodszych

7 kwietnia br. weszła w życie ustawa o „Związku metropolitalnym w wojewódzkie śląskim”. Zgodnie z jej posta-
nowieniami podmiotem uprawnionym do wystąpienia do Rady ministrów z wnioskiem o utworzenie związku me-
tropolitalnego w województwie śląskim jest Rada miasta Katowice, która zwróciła się do gminy Psary o podjęcie 
stosownych uchwał i przeprowadzenie wymaganych ustawą konsultacji z mieszkańcami.

GmINA PSARY ZOSTAłA ZAPROSZONA DO PRZYSTĄPIENIA DO GÓRNOŚLĄSKIEGO 
ZWIĄZKU mETROPOLITALNEGO 

Konsultacje, dotyczące wyrażenia 
przez mieszkańców zdania na temat 
wejścia gminy Psary w skład tworzo-
nego na terenie województwa ślą-
skiego związku metropolitalnego, 
zostaną przeprowadzone:

• w formie pisemnej poprzez 
przyjmowanie opinii na „formula-
rzu wyrażenia opinii”, 

• elektronicznie poprzez wysłanie 
formularza na adres e-mail: radag-
miny@psary.pl,

• na spotkaniu 24 kwietnia o godz. 
16:00 w remizie OSP w Dąbiu. 

Konsultacje rozpoczynają się w 
dniu 18 kwietnia 2017r. i potrwają 
do 5 maja 2017r. Po przeprowadzo-
nych konsultacjach radni podejmą 
uchwałę o przystąpieniu gminy Psa-
ry do GZm.

Utworzenie Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego to formalne usank-
cjonowanie istniejących i sukcesywnie 
pogłębianych więzi społeczno-gospo-
darczych i kulturalnych, które integrują 
gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dą-
browskiego. Dziesiątki lat temu, po-
dobny związek tworzył się w niemiec-
kim Zagłębiu Ruhry. Dziś nikt nie wątpi, 

że głęboka restrukturyzacja regionu 
uczyniła z niego jeden z najważniej-
szych ośrodków metropolitalnych nie 
tylko w Europie, ale i na świecie.

Nowa metropolia jest największym 
obszarem metropolitalnym w kraju. 
Jej powierzchnia wynosi ponad 2,3 ty-
siące km², a liczba mieszkańców prze-
kracza 2,3 mln. W tym wielkomiejskim 
ośrodku działa ponad 200 tysięcy firm i 
przedsiębiorstw, które wytwarzają 8% 
PKB kraju. Jest to jedno z najlepszych 
miejsc do pracy i inwestowania w Pol-
sce, posiada bowiem dobre zaplecze 
biznesowe, wykwalifikowaną kadrę 
pracowniczą oraz atrakcyjne tereny in-
westycyjne.

Dodatkowo w metropolii znajdują 
się liczne szkoły wszystkich szczebli, 
zarówno publiczne, jak  prywatne, 
które oferują zróżnicowaną ofertę edu-
kacyjną i dają możliwość zdobycia wy-
kształcenia w każdej dziedzinie nauki.

Dla jakości życia ogromne znacze-
nie ma kultura, unikalne atrakcje tu-
rystyczne, wydarzenia sportowe oraz 
inne atrakcje regionu. Odbywające się 
wydarzenia kulturalne, które prezentu-
ją wszystkie dziedziny sztuki, atrakcje 
turystyczne, takie jak Szlak Zabytków 

Techniki, który nie jest spotykany w 
innych regionach Polski oraz wydarze-
nia sportowe na najwyższym poziomie 
licznie przyciągają publiczność, rów-
nież spoza regionu i zza granicy.

Nowa metropolia dzięki temu może 
stać się znakomitym miejscem do pra-
cy, wypoczynku i życia.

Związek Metropolitalny jest szan-
są na integrację i współpracę gmin 
tworzących aglomerację w wielu 
obszarach kształtowania ładu prze-
strzennego, przewozu pasażerów oraz 
współdziałania w przebiegu dróg kra-
jowych i wojewódzkich.

Dodatkową zaletą do utworzenia 
Związku Metropolitalnego jest fakt, że 
jego budżet będzie wspierany dodat-
kowym 5% udziałem z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, zamiesz-
kałych na terenie gmin wchodzących w 
skład związku. Odbywać się to będzie 
bez uszczuplenia udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, któ-
ry otrzymują obecnie gminy. Szacuje 
się, że jeśli wszystkie 41 zaproszonych 
gmin do niej przystąpi to dodatkowo 
do regionu spłynie od 250 do 300 mln 
zł. Red.
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Wszystkie zebrania na terenie naszej 
gminy przebiegały w miłej atmosferze 
i każdy z zarządów otrzymał absoluto-
rium. W zebraniach oprócz członków 
danej jednostki uczestniczyli także 
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, Przewodniczący Rady Gminny 
Jacenty Kubica oraz Członek Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP, Komendant 
Gminny i Naczelnik OSP w Psarach dh 
Tomasz Kot.

W każdym zebraniu uczestniczył 
przedstawiciel Państwowej Straży Po-
żarnej, najczęściej był to kpt. Szymon 
Gwóźdź, który przedstawiał ważne 
dane statystyczne oraz zasady dobrej  
współpracy i współdziałania ochotni-
ków z zawodowymi strażakami. Red.

Od początku lutego do końca marca odbyło się 7 zebrań, na których 
druhowie z poszczególnych jednostek podsumowali miniony rok oraz pla-
nowali działania na 2017 r. Zgodnie ze statutem OSP na zebraniu sprawoz-
dawczym prezentowane były sprawozdania z działalności oraz finansowe za 
rok ubiegły oraz druhowie decydują o udzielaniu absolutorium zarządowi 
danej jednostki.

ZAKOńCZYł SIĘ CYKL ZEBRAń SPRAWOZDAWCZYCH OSP GmINY PSARY

Zebranie sprawozdawcze OSP Psary

DODATKOWY NABÓR NA WYmIANĘ PIECÓW WĘGLOWYCH 

Od 10 kwietnia 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać 
osoby, które zamierzają zrezygnować z kotła węglowego na rzecz 
ogrzewania domu paliwem gazowym lub biomasą. Przy okazji wy-
miany kotła można również starać się o dotację na instalację kolekto-
rów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Zakres inwestycji i wysokość dotacji
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła (wymiana kotła węglo-

wego na nowy na gaz lub biomasę) oraz budowa instalacji odna-
wialnych źródeł energii w modernizowanych pod względem ener-
getycznym budynkach jest realizowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-
2020. Celem tego projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz 
montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzin-
nych. Program realizowany będzie poprzez:

a) wymianę starych pieców węglowych na nowe kotły na gaz lub 
biomasę oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami,

b) wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,
c) wykonanie instalacji pompy ciepła,
d) wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Wysokość dofinansowania wyniesie:
a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany starych 

źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe lub biomasę oraz 12 750 
zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych,

b) 85% (chyba że Regulamin konkursu w ramach RPO WSL na lata 
2014-2020 do Działania 4.3 publikowany przez Urząd Marszałkowski 
Woj. Śląskiego będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż 17 000 zł w 
przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Podstawowym działaniem w tym projekcie będzie wymiana kotła 
c.o., natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany instalacjami odnawial-
nych źródeł energii, może przy okazji wymiany kotła zainstalować w 
swoim domu kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne. Pro-
gram skierowany jest do osób, które już teraz mają ocieplony dom 
lub równocześnie będą przeprowadzać inwestycję polegającą na 
ociepleniu domu i wymianie pieca węglowego na gazowy lub bio-
masę.

Nabór będzie trwał do 28 kwietnia 2017 r. Nabór ma charakter uzu-
pełniający listę rezerwową w ramach projektu „Przeciwdziałanie ni-
skiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odna-
wialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.

Zakończenie naboru wniosków na dofinanswanie termoizo-
lacji

Jednocześnie informujemy, że trwający nabór na program doty-
czący termoizolacji budynków indywidualnych w ramach „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”, współfinanso-
wanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy 
został wstrzymany z dniem 31 marca 2017 r.

Aktualnie lista rezerwowa osób, które złożyły wniosek o dofinan-
sowanie działań termomodernizacyjnych wynosi 106, oznacza to, 
że w gminie Psary została zapewniona realizacja wniosków na lata 
2018 - 2019. Po wyczerpaniu listy rezerwowej oraz pozyskaniu środ-
ków finansowych na jego dalszą realizację nabór zostanie ponownie 
ogłoszony. W trakcie naboru do dnia 17 marca 2017 r. zarejestrowano 
202 wnioski, natomiast prawidłowo zweryfikowanych zostało 157 
wniosków.

Gmina Psary ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na kotłownie na gaz lub 
biomasę. Wnioski można składać w terminie od 10 do 28 kwietnia. 

który odbędzie się 6 maja br. na stadionie Iskry Psary
W programie:

Pokazy wyposażenia wozów strażackich i sprzętu gaśniczego, pokazy zręcznościowe druhów strażaków, wystawa 
zabytkowych hełmów strażackich i innego sprzętu strażackiego, występ zespołów, działających przy OSP, atrakcje 
dla dzieci - gry i zabawy z animatorem, dmuchańce

ZAPRASZAmY NA fESTYN Z OKAZJI DNIA STRAżAKA
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TERAZ CAłEGO PIT-A WYPEłNI URZĄD SKARBOWY, A NIE PODATNIK

Wystarczy przesłać do właściwe-
go urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli 
wniosek o sporządzenie zeznania po-
datkowego. W tym formularzu podat-
nik przekazuje urzędowi informacje o 
korzystaniu z odliczeń od podatku lub 
dochodu, np. z tytułu przysługującej 
ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabi-
litacyjne, podwyższonych kosztów uzy-
skania przychodów czy przekazaniu 1% 
podatku na rzecz wybranej organizacji 
pożytku publicznego.

Urząd skarbowy na podstawie danych 
z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych infor-
macji od pracodawców lub organów ren-
towych samodzielnie przygotuje zeznanie 
podatkowe.

Korzyści dla podatnika
Nowa forma rozliczenia to, jak do tej 

pory, najprostszy i najpewniejszy sposób 
rozliczenia dochodów. Oznacza oszczęd-
ność czasu i minimalizuje ryzyko popełnie-
nia błędów w zeznaniu rocznym, które wy-
nikają z przepisywania danych z informacji 
od płatników (np. z PIT-11) czy błędów ra-
chunkowych. Samodzielne wypełnienie 
zeznania podatkowego i załączników, w 
których wykazywane są ulgi, nierzadko 
sprawia problemy podatnikom. Ponieważ 
urząd skarbowy sam wypełni zeznanie, to 
rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie 
teraz nie więcej niż kilka minut.

Jak złożyć PIT-WZ?
Wniosek o sporządzenie zeznania 

będzie można złożyć wyłącznie elektro-
nicznie za pośrednictwem Portalu Podat-
kowego lub systemu e-Deklaracje, udo-
stępnionych przez Ministerstwo Finansów. 
Do programu przystąpili również partne-
rzy zewnętrzni. Dzięki temu od 15 marca 
będzie można wysłać PIT-WZ również za 
pośrednictwem bankowości elektronicz-
nej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen 
Polbank, a w przyszłości również np. spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych.

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prze-
śle na podany przez podatnika adres pocz-
ty elektronicznej e-mail z linkiem do goto-
wego zeznania podatkowego. Zeznanie 
będzie można zaakceptować lub odrzucić 
do upływu terminu składania zeznań - w 
2017 r. to 2 maja. Jeżeli podatnik w tym 
terminie nie podejmie żadnych czynności, 
jego zeznanie zostanie automatycznie za-
akceptowane.

Kiedy złożyć wniosek?
Już teraz zachęcamy do korzystania z 

nowej formy rozliczenia z urzędem skar-
bowym. Wniosek dotyczący dochodów za 
2016 r., można składać między 15 marca a 
18 kwietnia 2017 r.

1 procent dla OPP bez odrębnego ze-
znania

Dzięki nowym przepisom podatnicy 
będą mogli również skorzystać z nowego 
formularza PIT-OP – czyli oświadczenia o 
przekazaniu 1% podatku organizacji po-
żytku publicznego (OPP). Jest on przezna-
czony dla tych podatników podatku PIT, 
którzy są osobami fizycznymi i otrzymali 
od organów rentowych roczne obliczenie 
podatku PIT-40A oraz chcą przekazać 1% 
podatku wybranej OPP. Do tej pory musieli 
składać zeznanie podatkowe, teraz – jeśli 
złożą PIT-OP – to urząd przekaże wybranej 

organizacji 1% podatku.
PIT-OP będzie można złożyć elektronicz-

nie, przy użyciu dostępnego na Portalu Po-
datkowym formularza online, formularza 
interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje De-
sktop, a także za pośrednictwem banko-
wości internetowej i papierowo. Oświad-
czenie za rok 2016 można składać od 15 
marca do 2 maja 2017 r.

PIT-WZ na Portalu Podatkowym
Na Portalu Podatkowym przedstawione 

zostały najważniejsze informacje dotyczą-
ce składania PIT-WZ www.finanse.mf.gov.
pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-
-pit-wz . Znajdują się tam także przydatne 
pytania i odpowiedzi. Już 15 marca na Por-
talu będzie można przesłać PIT-WZ i PIT-OP 
oraz wyszukać lub sprawdzić ich status. 
Źródło: http://www.slaskie.kas.gov.pl/
urzad-skarbowy-w-bedzinie

9 marca 2017 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowym 
przepisom 13 mln podatników, którzy składają roczny PIT, będzie mogło to zrobić w najprostszy możliwy sposób. 
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UWAżAJmY NA DZIKIE ZWIERZĘTA

Największe prawdopodobieństwo kolizji drogowej z udziałem 
dzikiego zwierzęcia występuje wiosną i jesienią. Na drogach 
wiodących przez lasy, w pobliżu pól i łąk coraz częściej wybiega-
ją sarny, dziki czy jelenie. Zdarzają się również kolizje w pobliżu 
gospodarstw domowych. Kierowcy powinni zachować szczegól-
ną ostrożność, gdyż taki wypadek jest równie niebezpieczny dla 
kierowcy, pasażerów, jak i zwierząt.

Gdy na drodze pojawi się dzikie zwierzę należy zwolnić i próbo-
wać je wypłoszyć światłami lub sygnałami dźwiękowymi. Trzeba 
jednak mieć świadomość, że niektóre zwierzęta oślepione dłu-
gimi światłami mogą stracić orientacje i stanąć w bezruchu. Nie 
należy wychodzić z samochodu i płoszyć zwierzęcia, gdyż może 

być ono agresywne. Warto również pamiętać, że zwierzęta często 
przemieszczają się grupowo i po przejściu pierwszego mogą po-
jawić się kolejne. Szczególnie uważnym należy być o zmierzchu i 
o świcie.

W przypadku kolizji konieczne jest zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia przez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie 
świateł awaryjnych. Następnie należy wezwać policję i poinfor-
mować o miejscu i okolicznościach zdarzenia. Nie wolno zbliżać 
się do potrąconego zwierzęcia, ponieważ w wyniku szoku spowo-
dowanego uderzeniem może być agresywne i zaatakować, zwie-
rze też może chorować na wściekliznę. Red.

W 2016 roku w Polsce powstały 36 442 pożary traw. 
Spłonęło 12 036 ha traw. Odnotowano 6 ofiar śmiertelnych 
i 81 rannych. 

Na terenie powiatu będzińskiego w okresie 
01.01.2017 do 31.03.2017:

• liczba interwencji związana z wypaleniem traw 
wyniosła: 255

• 1 osoba została poszkodowana w zdarzeniach 
związanych z wypalaniem traw,

• łączna powierzchnia, która uległa spaleniu wy-
niosła 68,97 ha.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, 
ale też niedozwolone!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przy-
rody (Dz. U. 2013 r. poz. 627) mówi, że zgodnie z  art. 124: 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów”. Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużyt-
ki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.) stanowi: „w lasach oraz 
na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 

metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności 
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególno-
ści: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do 
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzy-
stania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykro-

czeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.)– kara aresztu, na-
gany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może 
wynosić od 20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu kar-
nego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, pod-
lega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W województwie śląskim w 2016 r. doszło do 4.387 poża-
rów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w których ranne 
zostały 4 osoby, w tym 2 dzieci. Od początku 2017 roku ( do 
29 marca br.), w województwie śląskim Państwowa Straż Po-
żarna odnotowała ponad 2.000 pożarów traw i nieużytków 
rolnych. Ranne zostały 4 osoby.

Źródło i więcej informacji: http://www.stoppozarom-
traw.pl

Coraz częściej na drogach w gminie Psary pojawiają się dzikie zwierzęta. W związku z tym apelujemy do mieszkańców o 
zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż kolizja drogowa z udziałem dzikiej zwierzyny, może się okazać tragiczna w skut-
kach.

PROŚBA O ZWROT ANKIET DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W GmINIE PSARY

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zmia-
nami) właściciel nieruchomość zapewnia utrzymanie czystości 
i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci kana-
lizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość wyposażona jest w 

przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania 
określone w odrębnych przepisach. 

Przepisy prawa nie przewidują zatem możliwości uchylenia się 
od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nie-
ruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków.

W związku z trwającymi pracami nad projektem kanalizacji sanitarnej i wodociągu, osoby które otrzymały druk Oświad-
czenia dotyczącego zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej 
w Gminie Psary”, proszone są o niezwłoczne przekazanie podpisanych  Oświadczeń do Urzędu Gminy lub w przypadku wy-
stąpienia wątpliwości o kontakt telefoniczny z Biurem Projektowym ALfA z Będzina (nr tel. 600 377 679). Prosimy o przeka-
zanie Oświadczeń najpóźniej do dnia 06.04.2017r. 

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowie-
dzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest jednak 
człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny gle-
bę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

STOP POżAROm TRAW
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Co prawda nasze zuchy nie są peł-
noletnie i jak same twierdzą, nie mają 
wpływu na decyzje dorosłych, jednak 
broni nie składają! Chcą dotrzeć do 
swoich rówieśników, by uczulić ich na 
to, jak ważne jest czyste powietrze. 
Dlatego z myślą o nich opracowali i 
nagrali film ekologiczno – edukacyjny 
zatytułowany „Bajka o Smogu”. Płytę z 
nagraną bajką harcerze przekazali Wój-
towi Tomaszowi Sadłoniowi, z prośbą, 
by rozpropagował ją wśród przedszko-
laków i uczniów klas I-III. Najmłodszych 
na pewno zainteresuje taka propozy-
cja, ponieważ bajkowe postacie uczą 

segregować, a nie palić śmieci, infor-
mują jakim zagrożeniem jest smog i jak 
wpływa na zdrowie i życie dzieci oraz 
dorosłych. - Jesteście kochającymi ro-
dzicami i dziadkami? Nie palcie w pie-
cach odpadkami. Smog szkodzi zdro-
wiu dużym i małym, więc zwalczajmy 
go z zapałem. Piece gazowe niech za-
stąpią węglowe – a powietrze, którym 
oddychamy, będzie zdrowe! - apelują 
harcerze. Apelują i zachęcają do oglą-
dania. „Bajka o Smogu” dostępna jest 
m.in. na www.youtube.com/GminaP-
sary Red.

Trudnego zadania walki z zanieczyszczonym powietrzem podjęli się najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, a konkretnie II Za-
głębiowska Drużyna Harcerska „Leśni”, która działa przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach.

BAJKĄ W SmOG

PRZEłAmUJEmY STEREOTYPY CZYLI X WIOSENNA SESJA NAUKOWA

Coroczna sesja to prezentacja projek-
tu edukacyjnego, czyli długoterminowej 
pracy uczniów. Projekt realizowany był na 
kilku przedmiotach: przyrodzie, technice, 
plastyce i informatyce. Niezbędna była 
także praca w domu.

Program artystyczny przeplatał się z 
naukowymi faktami dotyczącymi najtra-
giczniejszych skutków zaniedbań wzglę-
dem naturalnego środowiska, takich 
jak: smog, kwaśne deszcze, dziura ozo-
nowa, efekt cieplarniany. Taniec smogu 
- drapieżny, czarny, z przejmującą mu-
zyką oraz film, to były istotne elementy 
uczniowskiej prezentacji.

Szkolna sesja naukowa wpisuje się w 
obchody powitania wiosny. Piękne deko-
racje i plakaty okolicznościowe przygo-
towali na ten dzień uczniowie klas 5-6. A 
uczniowie klasy 6 zorganizowali mobilne 
laboratorium i zaprezentowali wszystkim 
uczniom ciekawe doświadczenia che-
miczne.

Jedna z grup przekonywała, że przy-
roda zbudowana jest z drobin - atomów, 
które są w nieustannym ruchu, prezentu-
jąc zjawisko dyfuzji w powietrzu i cieczy. 
Inna pokazała jak w butelce po wodzie 
mineralnej osiągnąć podciśnienie i jakie 
skutki może ono wywołać w naszym 
otoczeniu. Było badanie zawartości tlenu 
w powietrzu oraz symulacja „tornado” 
w butelce wraz z jednoczesnym opisem 
tragicznych skutków takich zjawisk w 
powietrzu. Był naoczny skutek oddziały-
wania kwaśnych opadów na organizmy 

żywe, tkankę organiczną i kości. Spekta-
kularny pokaz wybuchu „wulkanu” przy 
ogólnym aplauzie widzów, zakończył do-
świadczenia laboratoryjne.

A na koniec sesji uczestnicy wykrzy-
czeli apel do ludzi:

„Ziemię mamy tylko jedną, Ziemię 
piękną, Ziemię cierpliwą, Ziemię jedyną, 
i nikt jej nie powtórzy...

Każda forma życia jest wyjątkowa i za-
sługuje na szacunek!

Las jest domem zwierząt, które lubią 
ciszę i spokój!

Nie zamieniajcie rzek w ścieki, nie zrzu-
cajcie do nich żadnych odpadków!

Nie wprowadzajcie do powietrza sub-
stancji zanieczyszczających!

Z umiarem stosujcie środki chemiczne 
przy uprawie gleby!

Nie niszczmy naszej Planety!
Ziemia nie przetrwa, jeśli nie zjedno-

czymy się we wspólnym działaniu!”
I jeśli te słowa pobudziły rzeczywi-

stą wrażliwość na potrzebę ochrony 
środowiska chociaż jednego młodego 
człowieka, to można odnotować sukces. 
Bo głównym celem takich działań jest 
uwrażliwianie uczniów na zachodzące 
na naszej planecie zmiany, niosące nie-
uchronne wynaturzenie.

Przygotowanie sesji naukowej jest już 
tradycją w szkole i cieszy się ogromnym  
zainteresowaniem. Bo to przecież lekcja 
pokazowa, prezentowana dla uczniów 
całej szkoły.

A uczniów przygotowywały: Grażyna 
Polasiak i Marzena Gałka-Frejowska. ZSP 
Sarnów. 

Wbrew stereotypom 21 marca uczniowie wcielili się w rolę nauczycieli. To oni przygotowali, prezentowali i tłu-
maczyli zagadnienia przyrodnicze. Ta krótka  zamiana ról przebiegła podczas kolejnej, X Szkolnej Sesji Naukowej w 
Szkole Podstawowej w Sarnowie.

X Wiosenna Sesja Naukowa w SP w Sarnowie

II Zagłębiowska Drużyna Harcerska 
„Leśni”

OŚWIATA



Uczennice Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2 w Sarnowie po raz kolejny 
popisały się zręcznością pióra i lekkością 
słowa. Zaprezentowały szeroką paletę 
wyobraźni biorąc udział w ogólnopol-
skich konkursach literackich. Tego typu 
konkursy pozwalają nie tylko na zdrową 
rywalizację, ale też umożliwiają rozwijanie 
warsztatu literackiego. Wśród szczegól-
nie nagrodzonych uczennic w tej niezwy-
kle wymagającej dziedzinie jest Roksana 
Wilmowska, uczennica klasy VI. Roksana 

jest laureatką wielu konkursów ogólno-
polskich. W tym roku zdobyła II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Baśniowym 
oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim „Niebieska Humoreska”. 
Julia Gala oraz Laura Halicz  z klasy Va 
zdobyły wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie „Niebieska Humoreska”.

Cieszymy się, że nasi uczniowie z 
sukcesami  reprezentują Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie w 
konkursach czytelniczych. Natalia Kyrcz, 

uczennica klasy IV b, zdobyła II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Czytel-
niczym „Kreator”, gdzie wykazała się 
znajomością książki pt. „Mikołajek”. 
Najmłodsi również odnoszą sukcesy. 
Piotr Zamiara uczeń klasy I otrzymał wy-
różnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
Fotograficznym „Zima w obiektywie” 
zorganizowanym przez Zespół Szkolno-
-Przedszkolny „Modrzejów” w Sosnow-
cu. Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. ZSP Sarnów.

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 52 / XIII / 2016/2017

CZAS SUKCESÓW

SPOTKANIE Z fARmACEUTĄ
Do pierwszoklasistów ze Szkoły Pod-

stawowej im. Alfreda Szklarskiego w 
Sarnowie, 23 marca przybyła  Pani Beata 
Kozik, która jest farmaceutką. Podczas 
prelekcji uświadomiła uczniom, że w każ-
dych warunkach przestrzeganie higieny 
ciała i zdrowa dieta zwiększa komfort 
życia i zapobiega powstawaniu wielu 
chorób. Nawet zwykła codzienna kąpiel 
może zapobiec niektórym powikłaniom,  
ma również znaczenie profilaktyczne, 

likwiduje bowiem bakterie, pasożyty i 
grzyby chorobotwórcze. Usuwając pył i 
związki chemiczne zapobiegamy tak bar-
dzo powszechnym dziś chorobom uczu-
leniowym.

Pani Beata zwróciła uwagę na syste-
matyczność mycia zębów po posiłkach, 
mycia rąk przed jedzeniem. Przestrzegała 
dzieci przed nadmiernym spożywaniem 
słodyczy, zachęcała do częstego jedzenia 
owoców, warzyw i surówek jako źródła 

witamin. Szczególną uwagę zwróciła na 
zachowanie ostrożności podczas przyj-
mowania leków. Bezmyślne faszerowanie 
się pastylkami, zamiast pomagać – szko-
dzi i stopniowo degraduje organizm czło-
wieka. 

Na zakończenie spotkania, w ramach 
zdrowego odżywiania, Pani Beata poczę-
stowała pierwszaków przygotowanymi 
własnoręcznie ciastkami owsianymi. ZSP 
Sarnów.

9 lutego br. Szkoła Podstawowa w Dąbiu już po raz 13. 
była organizatorem Gminnego Konkursu Mitologicznego 
„W świecie mitów”. O laur zwycięstwa ubiegały się trzy-
osobowe zespoły piątoklasistów ze szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy: „Boskie rodzeństwo” z Dąbia, „Bo-
ska rodzinka” ze Strzyżowic, „Olimpijczycy” z Gródkowa i 
„Roznosiciele Chaosu” z Sarnowa.

Tradycyjnie już gospodarze konkursu na dobry począ-
tek zaprezentowali  krótką scenkę mitologiczną na wesoło 
oraz Zorbę - grecki taniec narodowy. 

Uczestnicy konkursu wystąpili w oryginalnych kostiu-
mach inspirowanych modą antyczną. Rozpoczęli od autoprezentacji bohatera wybranego mitu. Potem kolejne zadania sypały się 
jak z rogu obfitości. Wymagały one od zawodników znajomości bogów greckich i ich atrybutów, zawiłych koligacji rodzinnych, 
rozpoznawania śladów mitologii w malarstwie, rzeźbie, filmie i we współczesnym języku,  czy rozwiązaniu elektronicznego testu za 
pomocą pilotów. Drużyny musiały zmierzyć się z dwunastoma zadaniami, niczym mityczny Herakles ze swoimi pracami.

Pierwsze miejsce w konkursie ex aequo zdobyły zespoły uczniowskie z Dąbia i Gródkowa, kolejne miejsca przypadły reprezen-
tantom szkół ze Strzyżowic i Sarnowa. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a wiedza zawodników rozległa, co podkreśliła Se-
kretarz Gminy Pani Mirella Barańska-Sorn, wręczając zwycięzcom nagrody i dyplomy. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy. SP Dąbie.

SPOTKANIE W ŚWIECIE mITÓW
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Od 30.01.2017. do 03.02.2017 Szkoła 
Podstawowa w Gródkowie gościła zagra-
nicznych wolontariuszy w ramach mię-
dzynarodowego programu Kidspeak.  

Naszymi gośćmi byli Zhiqing Luo i  Hu-
ang Menglin z Chin, Salih Yağız Kayalar z 
Turcji oraz Abdelrhman Adel Elhabashy z 
Egiptu.

Zagraniczni studenci prowadzili za-
jęcia we wszystkich klasach, a także w 
przedszkolu, prezentując swoje kraje, ich 
zabytki, elementy kultury i historii. Była 
też nauka najważniejszych wyrażeń w 
ich ojczystych językach. Uczniowie mieli 
też możliwość dowiedzieć się wielu cie-
kawostek o Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, a w szczególności o Dubaju, 
gdzie pracuje Adel Elhabashy. 

Dzieci były bardzo zainteresowane, 
zadawały wiele pytań. Każdy chciał mieć 
zdjęcie z naszymi gośćmi, ich autograf, a 
także swoje imię wypisane po chińsku 
lub arabsku. Oczywiście, wszystkie zaję-
cia prowadzone przez naszych gości od-
bywały się w języku angielskim. 

Podczas pobytu  studenci mieszkali u 
rodzin naszych uczniów. Popołudniami 
nasi goście mieli z kolei możliwość po-
znawania polskiego malarstwa oraz hi-
storii i codziennego życia mieszkańców 

naszego regionu w dawnych czasach, 
zwiedzając Muzeum Śląskie w Katowi-
cach, a także zamek i pałac Mieroszew-
skich w Będzinie. 

Dla mieszkańców Turcji, Egiptu czy 
południowych Chin śnieg jest nieco-
dzienną atrakcją. Dlatego najwięcej  ra-
dości było podczas spontanicznej bitwy 
na śnieżki na  zamkowym dziedzińcu. Nie 
zabrakło też atrakcji sportowych. W śro-
dę po południu mogliśmy oglądać pa-
sjonującą piłkarską rozgrywkę drużyny 
polsko-tureckiej z drużyną polsko-egip-
ską. Wynik był nieistotny, ważne było, że 
wszyscy chłopcy – zarówno szóstoklasi-
ści  z Gródkowa, jak i zagraniczni studen-
ci - świetnie się bawili.  W tym samym 
czasie dziewczęta grały w ping-ponga. 
Nasze uczennice nauczyły się chińskiego 
sposobu trzymania rakietki.

Międzynarodowe sportowe popo-
łudnie w naszej szkole zorganizowane 
przez panią Kingę Ćwintal zakończyło 
się bardzo miłym akcentem. Nasi goście 
z Turcji i Egiptu otrzymali na pamiątkę 
piłki z autografami naszych chłopców, a 
dziewczęta z Chin rakietki ping-pongo-
we z podpisami dziewczynek.

Z kolei w czwartek wieczorem, dzięki 
inicjatywie i wielkiemu zaangażowaniu 
państwa Dobrzańskich, nasi studenci 
grali w kręgle na kręgielni w Będzinie.  

Ostatniego dnia nasi wolontariusze 
pracowali w grupach z dwudziestoma 
najaktywniejszymi uczniami na warsz-
tatach języka angielskiego. Goście od-
powiadali na pytania dotyczące swoich 
rodzin, zainteresowań, krajów. Ucznio-
wie opowiadali potem po angielsku, 
czego się dowiedzieli. Studenci prze-
chodzili z grupy do grupy tak, aby każdy 
student mógł porozmawiać ze wszyst-

kimi uczniami. Z każdym zadaniem nasi 
uczniowie radzili sobie coraz lepiej i mó-
wili coraz płynniej i śmielej. A o to wła-
śnie chodziło. Po wszystkich zadaniach 
jury wyłoniło „The best English speaker”, 
czyli osobę najlepiej mówiącą po angiel-
sku. Został nim zdecydowanie najlepszy 
Szymon Dobrzański z klasy VI. Drugie 
miejsce zajął  Szymon Jasiński również z 
klasy VI.

A potem przyszedł czas na zakończe-
nie projektu. Były podziękowania dla stu-
dentów i rodzin goszczących, krótki kon-
cert w wykonaniu uczennic klas III-VI. Na 
zakończenie nasi goście zaśpiewali wraz 
z Polą Kmiecik piosenkę „Love yourself”. 
A potem były pożegnania, uściski, łzy 
wzruszenia, zapewnienia „We will miss 
you” (Będziemy za wami tęsknić)  i pyta-
nia „Czy oni znowu do nas przyjadą?” 

Na pewno przyjadą, choć pewnie 
inni studenci. Po tak udanym początku, 
wiemy, że warto takie międzynarodo-
we spotkania kontynuować. Dzięki nim 
uczymy się języka, ale co chyba ważniej-
sze, uczymy się otwartości i przyjaznego 
nastawienia w stosunku do ludzi z całego 
świata. SP Grodkow.

KIDSPEAK 2017

Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach od-
bywają się koncerty umuzykalniające dla dzieci z klas I – III. Raz w 
miesiącu muzycy z Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Gó-
reckiego w Katowicach przyjeżdżają do naszej placówki dając 45 
– minutowy, tematyczny koncert kameralny ze słowem dostosowa-
nym do wieku młodego melomana. Do tej pory zaprezentowano 
uczniom muzykę słynnych kompozytorów m.in. Haydna, Mozarta, 
Beethovena, Ravela, Szymanowskiego czy Gershwina, pokazano 
barwnie brzmiące instrumenty dęte drewniane, instrumenty stru-
nowe oraz wspólnie z dziećmi muzykowano na instrumentach per-
kusyjnych. 

W trakcie tych spotkań najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą 
się przekonać, jak niezwykłą przygodą może stać się wędrówka po 
świecie muzyki. Już nie możemy doczekać się kolejnego koncertu.

SPOTKANIE Z mUZYKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZYżOWICACH
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GmINNY KONKURS PLASTYCZNY „WIOSNA TUż, TUż...”

mATEmATYCZNY SUKCES JULII fLAK
Uczennica klasy IIIb ze Szkoły Pod-

stawowej w Dąbiu Julka Flak zdobyła I 
miejsce w XVII Wojewódzkim Konkur-
sie Matematycznym dla klas trzecich 
„Bajkowe zadania” organizowanym 
przez Pałac Młodzieży w Katowicach. 
Postanowiliśmy porozmawiać  z młodą 
matematyczką.

Red.: Gratulujemy sukcesu. Czy 
to był  twój pierwszy udział w kon-
kursowych zmaganiach i pierwszy 
sukces?

Julka:  Uczestniczę w konkursach 
od klasy I. Najchętniej w matematycz-
nych, np. w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur” w 
kategorii „Maluch”. Otrzymałam bar-
dzo dobry wynik i wyróżnienie. Brałam 
też udział w konkursie organizowanym 
przez Nadleśnictwo Świerklaniec, który 
również zakończył się dla mnie zwycię-
stwem, uczestniczyłam w Świetliku, 
zdobywając wyróżnienie. Były też kon-
kursy plastyczne i czytelnicze.  

Red.: To spory dorobek jak na 
trzecioklasistkę. A wracając do „baj-
kowych zadań”. Byłaś jedyną repre-

zentantką naszej szkoły?
Julka: Oprócz mnie do ścisłego fi-

nału zakwalifikowała się moja klasowa 
koleżanka Julita Białas. Miała trochę 
mniej szczęścia niż ja, ale przygotowy-
wałyśmy się do konkursu wspólnie. 

Red.: Długo pracowałaś  na swój 
sukces?

Julka: Od trzech lat uczestniczę w 
zajęciach rozwijających w szkole, pro-
wadzonych przez naszą wychowaw-
czynię Barbarę Niebylską, a na miesiąc 
przed konkursem pracowałam jeszcze 
bardziej intensywnie. 

Red.: Podstawą sukcesu jest za-
tem systematyczność. Czym intere-
sujesz się oprócz matematyki?

Julka: Przede wszystkim przyro-
dą. Lubię też język angielski, chętnie 
uczestniczę w zajęciach sportowych, 
lubię rysować, śpiewać.

Red.: Czy zamierzasz kontynu-
ować swoją przygodę z matematy-
ką?

Julka: Myślę, że tak. Słyszałam, że 
matematyka to królowa nauk. Warto 
ją poznawać. Przede mną w tym roku 

jeszcze kilka konkursowych zmagań 
– Kangur w kategorii „Maluch”, „Ma-
tematyka na wesoło” , „Olimpusek”, 
„Świetlik”.  Dotychczasowe sukcesy 
dodały mi skrzydeł. Nadal uczestniczę 
w dodatkowych zajęciach, poszerzam 
swoje umiejętności.  

Red.: życzymy więc Tobie, a także  
Julicie, wytrwałości w poznawaniu 
tajników matematyki i wysokich lo-
kat we współzawodnictwie z rówie-
śnikami.  

Rozmawiały: Julka Pasamonik i 
Natalia Góralczyk

Już po raz kolejny 6 marca 2017 r. 
w Szkole Podstawowej im. Emilii Gier-
czak w Gródkowie odbył się Gminny 
Konkurs Plastyczny dla uczniów klas 
I – III pod hasłem „Wiosna tuż, tuż…”.

Ideą konkursu jest pobudzenie 
twórczej fantazji, wyobraźni i pomy-
słowości dziecka oraz zwrócenie uwa-
gi na piękno otaczającej przyrody, a 
przede wszystkim na urokliwą porę 
roku, jaką jest wiosna.

Konkurs przebiegał w miłej i spo-
kojnej atmosferze. Młodzi artyści z 
ogromnym zaangażowaniem i sku-
pieniem  pracowali nad swoimi rysun-
kami, aby pokazać w nich  kolorowy, 
barwny obraz wiosny, wykorzystując 
do tego celu pastele olejne.

Komisja w składzie pani Beata Pola-
niecka - dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Gródkowie, pani Mirella Barańska-
-Sorn – sekretarz Gminy Psary oraz 
Patrycja Hetmańczyk – nauczyciel pla-
styki w Szkole Podstawowej w Gród-
kowie miała trudny „orzech do zgry-
zienia”, ponieważ wszystkie prace były 
niezwykle ciekawe, wykonane z wiel-
ką starannością i bardzo kolorowe. Po 
burzliwych obradach oceniono prace i 

przyznano I miejsca w każdej kategorii 
wiekowej, a pozostałym uczestnikom 
przyznano wyróżnienia.  

W kategorii klas pierwszych I miej-
sce zdobyła Alicja Turek – Kidawa ze 
Szkoły Podstawowej w Sarnowie. W 
kategorii klas drugich I miejsce zdo-
była Oliwia Klimczyk ze Szkoły Pod-
stawowej w Sarnowie. W kategorii klas 
trzecich przyznano dwa I miejsca dla 
Elżbiety Koc ze Szkoły Podstawowej 
w Sarnowie oraz Nikoli Domagały ze 
Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Każdy z uczestników konkursu został 

nagrodzony pamiątkowym dyplomem, 
upominkiem oraz słodkim poczęstun-
kiem ufundowanym przez organizato-
ra. Ponadto każda szkoła otrzymała na 
pamiątkę książkę ufundowaną przez  
Wójta Gminy Psary.

Wykonane przez dzieci prace można 
obejrzeć w szkolnej galerii, znajdującej 
się na korytarzu Szkoły Podstawowej 
w Gródkowie oraz na stronie interne-
towej szkoły. Wszystkim uczestnikom 
i ich opiekunom bardzo dziękujemy i 
gratulujemy. SP Gródków.
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10 marca przedszkolaki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarno-
wie spotkały się z  informatykiem Panem 
Pawłem Bochenkiem, który podzielił się 
z nimi wiedzą w zakresie bezpiecznego 
korzystania z komputera oraz Internetu. 
Opowiedział na czym polega praca in-
formatyka, czym się zajmuje. Zapoznał 
dzieci z budową komputera oraz z jego 
tajemniczym wnętrzem. Najbardziej za-
ciekawił przedszkolaków procesor, na-
zwany przez naszego gościa „mózgiem 
komputera”. Dużą radość, w szczegól-
ności chłopakom, sprawiła możliwość 
obejrzenia komputera od środka oraz do-
tknięcia każdej jego części.

Podczas prezentacji działania kompu-
tera okazało się, że dzieci bardzo dobrze 

radzą sobie z komputerem, potrafią go 
włączyć oraz dobrze obsługują myszkę i 
klawiaturę. Przedszkolaki z entuzjazmem 
dzieliły się znajomością obsługi kompu-
tera, opowiadały o swoich ulubionych 
grach oraz o tym, ile czasu spędzają w 
domu przed komputerem.

Pan Paweł Bochenek uświadomił dzie-
ciom, jakie niebezpieczeństwa może 
nieść ze sobą korzystanie z sieci interne-
towej. Opowiedział, że dzieci nie powinny 
grać w gry, w których jest przemoc i walki.

W czasie zajęć przedszkolaki zostały 
uwrażliwione na to, że w trakcie korzysta-
nia z Internetu czyhają na nich różne za-
grożenia. Poznały zasady bezpiecznego 
poruszania się w sieci, ochrony danych 
osobowych i kogo prosić o pomoc w ra-

zie zagrożenia. Zdają sobie sprawę, że je-
żeli chcą i mogą korzystać z Internetu, to 
tylko w obecności dorosłych.

Kończąc zajęcia Pan Paweł podkreślił, 
iż świat komputerowy nie jest światem 
realnym, więc warto więcej czasu po-
święcić na zabawę ze swoimi rodzicami 
lub rówieśnikami. ZSP Sarnów.

GłOS SZKOLNY
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ź Mikołaj Bury
ź Kinga Czarnecka
ź Maciej Lis
ź Dominika Michalak
ź Julia Polak
ź Maria Skubis
ź Kamila Waliszak
pod opieką K.Nawrot, GimPsary

ź Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach 
ź Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
ź Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
ź Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
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SZKOLNY
Głos Szkolny jest dodatkiem do 
Głosu Gminy Psary redagowanym 
przez uczniów:

Mądre Sowy  z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie ro-
bią pizzę.

W marcowe czwartkowe przedpo-
łudnie sala grupy „Mądre Sowy” za-
mieniła się we włoską pizzerię dzięki 
przybyciu niezwykłego gościa, ja-
kim była pani Justyna Hołubowska, 
mama Janka. Przedszkolaki bawiąc się 
we włoskich kucharzy przygotowa-
ły prawdziwą pizzę, każdy dla siebie. 
Ciekawość i zaangażowanie przed-
szkolaków było ogromne. W sali rozle-
gały się pytania: „Czy nam się to uda”? 
Czy będzie smaczne”? Na początku 

wszyscy założyli fartuszki i do-
kładnie wymyli ręce, aby móc 
aktywnie uczestniczyć w przy-
gotowaniu pizzy. Następnie 
zasiedli do stołu, na którym 
przygotowane były potrzeb-
ne produkty: pieczarki, salami, 
szynka, papryka, kurczak w 
przyprawach, sery, ananas, sos pomi-
dorowy. Wszyscy ochoczo zabrali się 
do pracy i robili pizze dokładając ko-
lejne produkty według swoich gustów 
smakowych. Panie kucharki „dziecięce 
dzieła” upiekły w piekarniku. Potem z 
apetytem konsumowano danie wło-

skie, o którym mówiono, że jest do-
skonałe. Zajęcia kulinarne były cieka-
we i niecodzienne. To był oryginalny 
sposób poznawania kultury włoskiej 
oraz pracy i zawodu kucharza. Skła-
damy podziękowania mamie Janka za 
poświęcony czas.  ZSP Sarnów.

SPOTKANIA Z RODZICAmI

SPOTKANIE Z INfORmATYKIEm

TEATR TO NASZA PASJA
Przygoda teatralna towarzyszy nam 

od dawna. Przedszkolaki z oddziału 
przedszkolnego w Gródkowie uwiel-
biają wyjazdy do Teatru i często też tam 
bywają. Tym razem jednak „Teatr przy-
jechał do nas”. W naszym przedszkolu 
odbyły się warsztaty lalkarskie prowa-
dzone przez specjalistę w tej dziedzinie 
panią Karinę, która jest aktorką Teatru 
Dzieci Zagłębia w Będzinie. Podczas 

warsztatów dzieci dowiedziały się wie-
le ciekawostek na temat teatru, lalek, 
ich tworzenia oraz mogły zaobserwo-
wać  w jaki sposób wprowadza się lalkę 
w ruch. Poznały także różne rodzaje la-
lek oraz ich nazewnictwo: pacynka, ku-
kiełka, jawajka, bunraku, marionetka. 
Dzieci aktywnie brały udział w warsz-
tatach, zadawały wiele pytań, jednak 
duży entuzjazm wzbudził w nich fakt 

użyczenia głosu lalkom przez aktorkę. 
Ostatnią częścią warsztatów było wy-
konanie własnej kukiełki przez dzieci, 
które tuż po wykonaniu zostały wpro-
wadzone w ruch. „Ożywione kukiełki” 
pożegnały się z aktorką, a przedszko-
lakom towarzyszyły do końca dnia. Z 
niecierpliwością czekamy na kolejne 
zajęcia z tego cyklu. SP Gródków.
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WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Pierwszym etapem projektu „Wszyst-
kie kolory świata” było poznanie kul-
tury i warunków życia  na poszczegól-
nych kontynentach. Dzieci w grupach 
przedszkolnych i uczniowie odbywali 
w klasach „podróż przez wybrane kon-
tynenty” korzystając z map, globusów 
oraz Internetu. Poznawali różnice i po-
dobieństwa między mieszkańcami in-
nych krajów. Zajęcia te dostarczyły im 
również informacji na temat wyglądu, 
języka, zwyczajów, typowych potraw, 
muzyki, imion, ubioru i zainteresowań 
rówieśników z całego świata.

Wiedza, którą zdobyli na zajęciach lub 
w trakcie  indywidualnych poszukiwań 
posłużyła do przygotowania, samodziel-
nie lub z pomocą dorosłych, szmacia-
nych laleczek. Laleczki szyte w ramach 
projektu nie są zabawkami, to laleczki 
charytatywne - symbol pomocy, jakiej 
dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom 
z biednych krajów. Każda laleczka zosta-
ła zaopatrzona w „akt urodzenia”, który 
zawiera zdjęcie lub rysunek z podobizną 
laleczki, informacje jakiego kraju jest re-
prezentantem, jakie nosi imię, czym się 
interesuje oraz imię twórcy laleczki.

 Uczniowie szkoły i przedszkola samo-
dzielnie lub z pomocą niezawodnych ro-
dziców uszyli 128 przepięknych laleczek. 

Wystawa laleczek w szkole połączona 

została ze specjalnie przygotowanym 
programem artystycznym „Morskie opo-
wieści”, co stanowiło podsumowanie ak-
cji.

22 lutego w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Gródkowie, impreza została po-
wtórzona jako impreza środowiskowa z 
udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy 
Psary, Gminnej Biblioteki, Hufca Ziemi Bę-
dzińskiej, PTTK oddział Będzin, rodziców, 
dziadków. Zebrani między innymi podzi-
wiali tańce i piosenki z różnych kontynen-
tów. Było wesoło i kolorowo.

Oprócz programu artystycznego go-
ście mogli zobaczyć film promujący akcję 
„Wszystkie Kolory Świata – uszyj laleczkę 
daj dzieciom nadzieję” poświęconą pro-

blemom dzieci z Angoli oraz wystawę 
charytatywnych lalek. 

Na zakończenie spotkania każdy do-
rosły mógł zaopiekować się wylosowaną 
laleczką, a jednocześnie uratować życie 
prawdziwemu dziecku z Angoli przezna-
czając na ten cel darowiznę (min. 10 zł). 
Darowizna w wysokości 10 zł pozwala 
na uratowanie życia jednego dziecka i 
zaszczepienie go przeciw najpoważniej-
szym chorobom wieku dziecięcego, ta-
kim jak polio, gruźlica, odra.

W trakcie loterii udało się zebrać kwotę 
1 680 zł, która została wpłacona na spe-
cjalne konto UNICEF dedykowane zbiór-
ce na rzecz dzieci w Angoli. ZSP Strzyżo-
wice.

6 lutego w Urzędzie Gminy w Psarach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Wójta Gminy Psary 
dla mieszkańców gminy, którzy w ubiegłym roku wykazali się największymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Występy artystyczne podczas koncertu „Wszystkie kolory świata” w GOK w Gródkowie

WIECZÓR CHARYTATYWNY ZSP W STRZYżOWICACH
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Strzyżowicach zorganizował wieczór 
charytatywny dla dwóch mieszkanek 
Strzyżowic Bianki Grodzkiej i Wiktorii 
Kubik, który odbył się w styczniu w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Gródko-
wie.

Na scenie podczas tego wieczoru 
zagościli: przyjaciele przedszkolaków- 
zuchy z gromady zuchowej „Leśne 
Skrzaty”, i kolejno grupy przedszkolne 
„Pracowite Pszczółki”, „Przyjaciele Misia 
Uszatka”, „Gromadka Puchatka”, grupa 
„Troskliwe Misie”, „Brygada RR”. 

Na koniec wieczoru w piosence fina-
łowej w rytmie wirujących płatków śnie-
gu wszystkie przedszkolaki śpiewały po 
angielsku piosenkę „Snow flakes” z ży-

czeniami: „Niech z każdym spadającym 
płatkiem śniegu spada na Was, na nas 
wszystkich boże błogosławieństwo do-
bro i szczęście”.

Cała społeczność przedszkolna ser-
decznie dziękuje Krzysztofowi Bublowi 
za wykonanie zdjęć z imprezy oraz To-

maszowi Wolnemu za pomoc w prze-
wiezieniu sprzętów i organizacji rekwi-
zytów do występów.

A Biance i Wiktorii życzymy ZDRO-
WIA, ZDROWIA i jeszcze raz ZDROWIA!!!  
PP w Strzyżowicach.

Występy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach

Sprostowanie. W numerze Głosu Gminy Psary 02/139 w artykule pt. „ Wspólnie zebraliśmy kwotę 63 168 zł w Finale WOŚP” 
błędnie zostało podpisane zdjęcie prezentujące grupę przedszkolaków. Błędnym jest podpis „Występ przedszkolaków z Dąbia podczas 
gminnego finału WOŚP”, a poprawnym „Występ przedszkolaków ze Strzyżowic podczas gminnego finału WOŚP”. Za zaistniały błąd 
przepraszamy. Redakcja Głosu Gminy Psary.
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Świętowanie początku wiosny roz-
poczęła część artystyczna, która odby-
ła się na sali gimnastycznej. Tradycyjnie 
uczniowie przygotowali ciekawy pokaz 
mody ekologicznej, prezentujący kre-
atywne i oryginalne kreacje wykonane 
z materiałów przeznaczonych do re-
cyclingu. Nie zabrakło również popi-
sów wokalnych i tanecznych.

O godzinie 10:00 zielone balony 
poszybowały w powietrze. Każdy z 
nich miał dołączony bilecik z danymi 

właściciela i prośbą do znalazcy o wy-
słanie wiadomości zwrotnej z nazwą 
miejscowości, w której został znalezio-
ny. Zwycięzca, którego balon doleci 
najdalej otrzyma nagrodę.

Coroczne zawody balonowe uczą 
młodych mieszkańców naszej gminy 
jak ważne jest dbanie o środowisko i 
dostarczają wszystkim doskonałej za-
bawy. Red.

Moment wypuszczenia balonów przez uczniów SP Strzyżowice

21 marca uczniowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Strzy-
żowicach już po raz 8 zorganizowa-
li Zawody Balonowe na powitanie 
wiosny.

WITAJ WIOSNO!

ODBYł SIĘ CYKL BEZPłATNYCH SPOTKAń TEATRALNYCH DLA DZIECI 

W styczniu w Górze Siewierskiej mali 
widzowie wraz z trzema wesołymi mo-
lami podążali „Tropem zaginionej opo-
wieści...”, w poszukiwaniu zbioru wierszy 
polskich poetów dla dzieci. W lutym w 
Malinowicach uczestnicy wyruszyli w 
bajkową „Cudowną podróż” w poszuki-
waniu świętego Mikołaja. Z kolei w marcu 
w Gródkowie w spektaklu „Pan Antenka 
i srebrny kubraczek” widzowie przeżyli 
pełną przygód wycieczkę po sklepowych 
półkach z zabawkami. Łącznie we wszyst-
kich trzech spektaklach wzięło udział pra-
wie 300 dzieci, które  mogły skorzystać z 
tej oferty bezpłatnie. Wszystkie spektakle 
angażowały młodych widzów do bezpo-
średniego udziału w nich. GOK. Teatrzyk  „Pan Antenka i srebrny kubraczek” w GOK w Gródkowie

Początek roku w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary, to czas kiedy co miesiąc w poszczególnych filiach 
GOK odbywają się specjalne spektakle teatralne dla dzieci. Od stycznia młodzi mieszkańcy naszej gminy mogli 
wziąć udział w trzech takich przedsięwzięciach.

W ramach tej wizyty, Pan Krzysztof 
spotkał się z młodzieżą z Gimnazjum w 
Psarach, z uczniami ze Szkoły w Strzy-
żowicach, a podczas popołudniowego 
spotkania z zainteresowanymi tematy-
ką mieszkańcami.

Każde ze spotkań było niewątpli-
wie ciekawym przeżyciem, ponieważ 
Krzysztof Petek jest człowiekiem o nie-
zwykle bogatych doświadczeniach, o 
których potrafi barwnie i sugestywnie 
opowiadać, prezentując jednocześnie 
bogaty materiał zdjęciowy potwierdza-

jący każde słowo.
Tym razem wędrowaliśmy razem z 

nim po Transylwanii, spotkaliśmy się 
z Wladem „Palownikiem”, byliśmy w 
amazońskiej selwie, przedzieraliśmy 
się z maczetami przez znikające ścież-
ki, zaglądaliśmy w oczy piraniom i siło-
waliśmy się z kajmanami. Oglądaliśmy 
zdjęcia Amazonki – niekwestionowanej 
królowej rzek, której wielkość poraża w 
odniesieniu do naszych „wstążek”.

Po eksploracji dorzecza Amazonki 
udaliśmy się – dla ochłody – na Syberię i 

daleki wschód. Przyglądaliśmy się regio-
nowi, gdzie panują bardzo trudne wa-
runki do życia – temperatura od -30 do 
-50 stopni C może skutecznie zniechęcić 
do podróżowania w tym obszarze. Ale 
posłuchać tych niezwykłych opowieści  
warto!

Następna planowana przez Krzyszto-
fa Petka wyprawa uda się do Czernobyla 
i okolic, a później wraz z Jackiem Pałkie-
wiczem przemierzą „szlak jedwabny” z 
Chin do Polski. A to oznacza, że przed 
nami kolejne ciekawe spotkanie. GBP.

9 marca 2017 r. przyjechał z wizytą do Psar Krzysztof Petek – dziennikarz, pisarz, organizator wypraw i obozów 
przetrwania, podróżnik – eksplorator, człowiek, który nie tylko odwiedził, ale przede wszystkim poznał wiele 
miejsc na świecie.

KRZYSZTOf PETEK W PSARACH
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UROCZYSTE OBCHODY GmINNEGO DNIA KOBIET

W tym szczególnym święcie udział 
wzięło kierownictwo Urzędu Gminy 
Psary oraz jednostek organizacyjnych 
gminy, Radni Rady Gminy, żeńskie re-
prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, 
Zespołów Śpiewaczych, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Klubów Koła Eme-
ryta i Rencisty, Klubu Podróżnika oraz 
Kobiecej Grupy „18 + VAT” z terenu na-
szej gminy, sołtysi oraz wiele pań, które 
angażują się w działalność społeczną i 
kulturalną naszej gminy.

Zebranym w GOK Paniom moc ser-
deczności przekazał Wójt Gminy Psary 
Tomasz Sadłoń goszczący na uroczy-
stości wraz z żoną, a Panowie Radni i 
Sołtysi obdarowali wszystkie obecne 
Panie kwiatami.

Poczęstunek zebranym zapewnił 
GOK Gminy Psary, a oprawę artystycz-
ną spotkania stanowił  bogaty występ 
muzyczno-kabaretowy znanego akto-
ra Jacka Borkowskiego oraz koncert w 

wykonaniu męskiego zespołu wokal-
nego, składającego się z Radnych Rady 
gminy Psary i członków Zespołu Śpie-
waczego „Dąbie”.

Dzień Kobiet to szczególny moment, 
kiedy prawie trzystuosobowa grupa 

pań z naszej gminy ma okazję i niewąt-
pliwą przyjemność razem się spotkać 
w radosnej, serdecznej atmosferze w 
murach zawsze gościnnego Gminnego 
Ośrodka Kultury Gminy Psary. Red.

Tradycyjnie już, 8 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary w Gródkowie odbyła się uroczysta biesiada z 
okazji Dnia Kobiet.

Jacek Borkowski podczas występu w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie

Czonkinie KGW Psary na Gminnym Dniu Kobiet Wójt Gminy Psary złożył wszystkim paniom 
serdeczne życzenia

SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIOLETTĄ PIASECKĄ

Jeden z konkursów przeprowadzanych przez Wiolettę Piasecką podczas 
spotkania autorskiego w Psarach

8 marca Biblioteka w Psarach go-
ściła autorkę książek dla dzieci – Wio-
lettę Piasecką, która spotkała się z 
dziećmi ze Szkół Podstawowywch w 
Strzyżowicach i Gródkowie. 

Podczas spotkań odbył się teatrzyk z 
kukiełkami, przedstawienia, konkursy, 
wróżby, a dzieci mogły posłuchać niesa-
mowitych opowieści. Spotkania z autor-
ką były niezwykle dynamiczne, radosne, 
roześmiane. Wydarzenie to zakończyło 
się rozdaniem książek z autografami i 
dedykacjami od pisarki. Z pewnością nie 
było to ostatnie spotkanie z Panią Wiolet-
tą w psarskiej bibliotece. GBP.
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KOPALNIE WĘGLA KAmIENNEGO NA TERENIE STRZYżOWIC CZĘŚć I

1. Kopalnia „Strzyżowice”
Kopalnia „Strzyżowice” została urucho-

miona w 1824 roku. W Słowniku historycz-
nym kopalń węgla opracowanym przez J. 
Jarosa występuje dwukrotnie, jako kopal-
nia prywatna należąca do Szolarskiego 
założona w 1824 roku i po raz drugi wy-
mienia się ją jako kopalnię „Andrzej II”. W 
1922 roku nazywała się kopalnią „Strzyżo-
wice” jak wynika ze wspomnień górników 
pracujących w kopalni Andrzej II. Trudno 
jest ustalić jednoznaczną nazwę zakładu 
nazwanego „Andrzej II” i „Strzyżowice”, 
być może było to podyktowane zmianą 
właściciela, gdyż w roku 1833 wykupiło ją 
Gwarectwo „Hr. Renard”. Kopalnia ta znaj-
dowała się na „starej wsi”, obecnie ulica 1 
Maja.

2. Kopalnia „Andrzej II”
Kopalnia „Andrzej II” znajdowała się 

na gruntach osady Ignacego Bijaka i 
Franciszka Flaka. Miała dwa szyby, jeden 
wentylacyjny-wschodni drugi wydobyw-
czo-zjazdowy-zachodni. Szyb wydobyw-
czo-zjazdowy miał nazwę „GEDEON”. 
Głębokość ich wynosiła 25 m. W szybie 
wydobywczo-zjazdowym znajdowała się 
klatka zjazdowa i drabiny do awaryjnego 
wyjścia ludzi z dołu na powierzchnię. Wy-
dobycie urobku odbywało się za pomocą 
kołowrotu zasilanego parą. W sąsiedztwie 
szybu znajdowała się kotłownia parowa 
i komin, który miał wysokość około 60 m. 
Szyb wentylacyjny zlokalizowany był na 

łące Franciszka Flaka, a wydobywczo-zjaz-
dowy na polu Michała Gwoździa. Na tere-
nie kopalni stał budynek administracyjny 
i warsztat mechaniczny. Dalej po lewej 
stronie maszyna wyciągowa i kotłownia. 
Do wydobywania urobku z dołu stosowa-
no małe drewniane wozy. Transport węgla 
prowadzono ze Strzyżowic do Dąbrowy 
Górniczej na przeładunek do wagonów 
kolejowych. Lokomotywy ciągnące pociąg 
po torach kolejki wąskotorowej z wozami 
urobku obsługiwali tutejsi mieszkańcy.

W latach 1919-1920 eksploatowano 
cienkie pokłady węgla mającego zaled-
wie około 0,7 m. W tym czasie z główne-
go chodnika przewozowego poziomego, 
wykonano pochylnię w dół. Natrafiono nią 
na pokład węgla o grubości około 2 m. Po 
dojechaniu do niego pojawiła się woda, 
która utrudniała w znacznym stopniu 
prowadzenie dalszych robót górniczych. 
Zastosowano pompy do odwadniania. Ko-
palnia stała się nieopłacalna dla ówczesne-
go właściciela Towarzystwa „Hr. Renhard” 
w Sosnowcu.

Po wypędzeniu okupanta w 1918 roku 
w listopadzie, nastąpiły różne zmiany. Ów-
czesny zarząd kopalni poprzez zawalenie 
urobisk starał się osłabić zdolność produk-
cyjną kopalni i uczynić nierentowną, aby 
w następstwie przejąć ją na własność od 
Towarzystwa „Hr. Renard”. W tym czasie w 
kopalni „Andrzej II” w Strzyżowicach pra-
cowali m.in. zawiadowca inż. Jerzy Todt-

bleden, sztygar Piotr Ziemba, dozorca Ca-
ban z Rogoźnika, dozorca Franciszek Flak 
ze Strzyżowic, Wieczorek z Psar, Stanisław 
Białas ze Strzyżowic. Inż. Jerzy Todtbleden 
i sztygar Piotr Ziemba chcieli wykupić ko-
palnie od właściciela. W niedługim czasie 
w roku 1920 zmarł nagle na zawał Piotr 
Ziemba, a inż. Todbleden wycofał się ze 
swoich zamierzeń i odszedł z kopani. W 
tym czasie magazynierem i administra-
torem 60 ha obszaru dworskiego był Po-
prawski.

Na kopalnię przysłano nowy dozór w 
osobach zawiadowcy inż. Dereckiego i 
sztygara Kozubowskiego. Nowy zawia-
dowca gorliwie zabrał się do opracowania 
planów rozbudowy kopalni, wykonania 
nowego szybu i kolonii robotniczej. Przed 
ukończeniem prac został powołany do 
wojska i już więcej do Strzyżowic nie wró-
cił.

W 1921 roku kopalnię wydzierżawiło 
Towarzystwo Wańczyków, lecz na skutek 
śmierci głównego akcjonariusza zabra-
kło gotówki i nie byli w stanie prowadzić 
jakichkolwiek inwestycji. W roku 1922 ko-
palnia została zatrzymana oraz rozpoczęto 
jej likwidację. Pod koniec istnienia kopalni 
pracowało 120 ludzi.

Likwidację kopalni „Andrzej II” rozpo-
częto w roku 1923. Ciekawostką jest, że 
cegłę ze zlikwidowanego komina kotłowni 
wykorzystano m.in. przy budowie remizy 
OSP w Strzyżowicach. Tadeusz Trzcionka.

Przedstawiamy historie dwóch kopalń węgla kamiennego na terenie Strzyżowic, które prowadziły wydobycie w 
latach 1824 – 1922.

DRUGIE URODZINY KLUBU SENIORA GOLĄSZA-BRZĘKOWICE 
W marcu Klub obchodził  drugą 

rocznicę swojej działalności. Jubi-
leusz był okazją do zorganizowania 
uroczystego wieczoru wspomnień i 
wspólnego wyjazdu w Beskidy. 

Pierwsza część rocznicowych obcho-
dów, z okazałym tortem i symboliczną 
lampką szampana, przebiegała pod 
hasłem „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Oglą-
dając multimedialną prezentację oraz 
przeglądając kronikę, wszyscy z dumą i 
podziwem wspominali dorobek ostat-
niego roku: 7 wspólnych wycieczek, w 
tym 1 trzydniowa, liczne eventy „pod 
chmurką” na terenie sołeckiego terenu 
rekreacyjno-sportowego, spotkania oko-
licznościowe: opłatkowe, andrzejkowe, 
noworoczne, wieczorki taneczne i  wiele 
innych ciekawych wydarzeń. 

Kontynuacją jubileuszowych obcho-

dów był wyjazd rekreacyjny do Milów-
ki. Korzystając z góralskiej gościnności 
Klubowicze biesiadowali do późnych 
godzin popołudniowych. Dużą dawką 
pozytywnej energii obdarzyła ich Irena 
Golcowa, snując gwarą długie opowie-

ści, prezentując dowcipy i anegdoty 
oraz zachęcając do wspólnego śpiewu.  

Pomimo wieku radości i energii gru-
pie nie brakuje, a trzeci rok działalności 
klubu zapowiada się ciekawie. Zarząd 
Klubu.

Spotkanie Klubu Seniora Goląsza - Brzękowice
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Najmłodsi amatorzy tej królewskiej 
gry turniej rozegrali tzw. systemem 
szwajcarskim, w którym każdy z 20 za-
wodników mógł się ze sobą zmierzyć. 
Po 7 partiach wyrównanej rywaliza-
cji,  sędziowie wyłonili zwycięzców: I 
miejsce zdobyła Kornelia Tryjańska, II 
miejsce Emilia Tryjańska, a III miejsce 
zajął Tomasz Kowalski. W kategorii do-
rosłych, zawodnicy rozgrywali partie 
systemem pucharowym, który wyłonił 
trzech najlepszych zawodników: I miej-
sce otrzymał Hubert Jabłoński, II miej-
sce Kamil Katolik, a III miejsce zajął Da-
riusz Jakubczyk. Każdy ze zwycięzców 
otrzymał z rąk Wójta gminy Psary pa-
miątkowy dyplom oraz puchar, a naj-

młodsi uczestnicy kolorowe upominki 
za udział w tegorocznej edycji turnieju. 
Na zakończenie Wójt Gminy Psary To-
masz Sadłoń serdecznie pogratulował 
wszystkim uczestnikom oraz podzię-
kował za tak liczny udział. Ponadto zło-
żył również serdeczne podziękowania 

organizatorom turnieju: GOK Gminy 
Psary oraz panom: Henrykowi Czapli, 
Waldemarowi Łągowikowi, Andrzejowi 
Gromadzie oraz Ireneuszowi Tryjań-
skiemu, którzy czuwali nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju. GOK.

Laureaci Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Psary

24 marca w GOK w Gródkowie po raz drugi odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary. W tegorocznej 
edycji wystartowało ponad 30 zawodników i zawodniczek w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci oraz dorośli.

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GmINY PSARY

Podczas spotkania wszyscy uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z zasadami zdro-
wego stylu życia, prawidłowej diety, ak-
tywności fizycznej i pielęgnacji ciała. Spo-
tkanie poprowadziła mieszkanka naszej 
gminy, kosmetolog, ekspert ds. zdrowia i 
urody, propagatorka holistycznego podej-
ścia do pielęgnacji i autorka wielu artyku-
łów o tematyce kosmetycznej Joanna Sko-
rek-Kopcik oraz trener personalny i ekspert 
od crossfitu Maciej Wieczorkiewicz.

Wydarzenie rozpoczęły konsulta-
cje dietetyczne i kosmetyczne. Joanna 
Skorek-Kopcik opowiedziała zgroma-
dzonym Paniom jak cieszyć się zdrową 
i piękną skórą, a Maciej Wieczorkiewicz 
przybliżył sposoby jak dodać energii 
swojemu ciału. Znalazł się również czas 
na ćwiczenia fizyczne, po których zgro-
madzeni uczestnicy mieli okazję zdegu-
stować witaminowego shake’a. 

Trener personalny udzielił cennych 

porad dotyczących aktywności fizycz-
nej oraz prawidłowej suplementacji. 
Na zakończenie zorganizowano quiz 
upominkowy, w trakcie którego można 
było zdobyć atrakcyjne nagrody.

Przybyłe na spotkanie „Żyj zdrowo, 
poczuj się młodo” panie miały okazję 
zdobyć ciekawą wiedzę z zakresu zdro-
wego odżywiania i codziennej aktyw-
ności fizycznej. Red. 

23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyło się, prowadzone przez specjalistów z zakresu kosmetolo-
gii, dietetyki oraz fitnessu, spotkanie pt. „żyj zdrowo, poczuj się młodo”.

„żYJ ZDROWO, POCZUJ SIĘ młODO”

RUSZYłA WIOSENNA RUNDA GmINNEJ AKADEmII PIłKARSKIEJ
Od 1 kwietnia zawodnicy Gminnej 

Akademii Piłki Nożnej powrócili na 
murawy boisk, po zimowej przerwie 
w rozgrywkach ligowych Podokręgu 
Sosnowiec. 

W czasie zimowej przerwy nasi mło-
dzi piłkarze nie próżnowali i brali udział 
w wielu turniejach halowych. Dlatego 
już wiosną tego roku najstarsi zawodnicy 
rozegrają swoje mecze na stadionie LKS 
Iskra Psary, pozostali natomiast kontynu-
ować je będą na boisku Orlik przy Gim-
nazjum w Psarach. Najmłodsi zaś adepci 
piłki z 2010 rocznika po bardzo owocnym 
debiucie, w którym pokonali Zew Kazi-
mierz 11:8 rozpoczną swe zmagania w 
Ogólnopolskim Turnieju Deichmann-a, 
który odbędzie się w Mysłowicach. Przez 
sześć kolejnych niedziel w bardzo przyja-
znej i rodzinnej atmosferze rywalizować 
będą z drużynami z pobliskich miast, co 
pozwoli im zdobyć niezbędne w dalszym 

rozwoju doświadczenie. Zaznaczyć na-
leży również, iż będzie to doskonały ele-
ment przygotowań przed zbliżającym 
się startem w rozgrywkach ligowych. Od 
września bowiem dołączą oni do star-
szych kolegów zrzeszonych w struktu-
rach PZPN. 

Naszym najmniejszym pociechom na-
tomiast, także dajemy możliwość rozpo-
częcia swojej przygody z piłką nożną – w 
każdy wtorek w godz. 18.00-19.00 na sali 
gimnastycznej w Gimnazjum odbywają 

się bezpłatne gry i zabawy piłkarskie dla 
4, 5, 6 – latków, podczas których uczą się 
oni zespołowości, współdziałania oraz 
zasad fair play, którymi w przyszłości po-
winni się kierować. Wszystkim zawodni-
kom naszej Akademii życzymy sukcesów 
na boisku, ale przede wszystkim satysfak-
cji oraz czerpania radości i przyjemności 
w odkrywaniu swojej pasji. Szczegółowe 
informacje dot. Akademii Piłkarskiej do-
stępne są na stronie: www.orlik.psary.pl 
KD.

 Reprezentanci Gminnej Akademii Piłki Nożnej
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mAJA DURA Z SARNOWA POłĄCZYłA PASJĘ Z ZAWODEm

Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się 
Pani przygoda z psami?

maja Dura: Mając 14 lat, po przeczy-
taniu wielu publikacji, książek i poznaniu 
bliżej psów rasy American Staffordshire 
Terrier, zapragnęłam mieć jej przedsta-
wiciela, ponieważ urzekła mnie wieloma 
swoimi cechami, przede wszystkim inteli-
gencją oraz wyglądem. Zawsze podobały 
mi się większe psy. Rodzice początkowo 
nie chcieli się zgodzić, lecz w końcu ulegli i 
tak w 2003 roku trafiła do nas moja pierw-
sza suczka - Lena. Aby zapewnić swojej 
hodowli najwyższy poziom, postanowi-
łam wzbogacić swoją wiedzę i ukończy-
łam studia na kierunku Zootechnika.

GGP: Od jak dawna prowadzi Pani 
hodowlę?

mD: Pierwszy miot miałam w 2006 
roku, z którego zostawiłam sobie psa - 
Big Boy’a, jak dotąd najbardziej utytuło-
wanego psa w mojej hodowli. Następnie 
zakupiłam suczkę z najlepszej światowej 
hodowli z Serbii - King Of Ring’s, która w 
2014 roku dała mi przepiękny miot, zo-
stawiłam sobie 2 jej dzieci, które osiągają 
wspaniałe wyniki na wystawach psów. W 
2016 roku sprowadziłam jeszcze jedną 
suczkę, również z Serbii.

GGP: Dlaczego zdecydowała się 
Pani na rasę American Staffordshire 
Terrier?

mD: Przede wszystkim dlatego, że psy 
tej rasy po prostu bardzo mi się podobają 
- umięśnione, nie przerośnięte, wyniosłe, 
a zarazem bardzo towarzyskie i kontakto-
we. Kolejnym powodem było to, że lubią 
spędzać aktywnie czas: biegać, skakać za 
piłką, pływać. Chciałam mieć psa, z któ-
rym będę mogła po prostu fajnie spędzać 
czas.

GGP: Co to za rasa? Jakie są jej cha-
rakterystyczne cechy, skąd się wywo-
dzi?

mD: Rasa oficjalnie powstała w 1936 
roku, pierwotnie w Anglii, skąd przeniosła 
się do USA i tam zyskała swoją największą 
popularność. Międzynarodowa Federa-
cja Kynologiczna zalicza te psy do grupy 
III - Teriery. Psy rasy American Staffordshi-
re Terrier to psy o dużej muskulaturze, o 
bardzo mocnej psychice, lubiące ruch, są 
aktywne, potrzebują kontaktu z człowie-
kiem. Są inteligentne przez co świetnie 
dają sobie radę w różnego typu szkole-
niach. Świetnie nadają się jako psy rodzin-
ne, są delikatne w stosunku do dzieci. 

GGP: Pani psy posiadają imponują-
ce osiągnięcia wystawowe, mogłaby 
nam je Pani przybliżyć?

mD: Z moimi psami jeżdżę na wystawy 
zarówno w Polsce, jak i zagranicę. Mogę 
się pochwalić dużymi osiągnięciami, moje 
psy mają tytuły z takich krajów jak: Polska, 
Słowacja, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, 
Bułgaria. Dwa psy wyhodowane przeze 
mnie posiadają również tytuły Między-
narodowego Championa Piękności (In-
terchampion) - jest to największe osią-
gnięcie, jakie pies może zdobyć, polega 
na wygraniu wystaw międzynarodowych 
w płci w swojej rasie 4 razy (w minimum 
3 krajach, w odstępie minimum 1 roku i 
1 dnia). W roku zaliczamy średnio ok. 20 
wystaw, gdzie na większości z nich udaje 
nam się wygrywać. Rasa ta jest bardzo 
popularna, na wystawach są zgłoszone 
duże ilości psów, dlatego każda wygrana 
cieszy podwójnie.

GGP: Co powinien wiedzieć przyszły 
właściciel psa rasy American Stafford-
shire Terrier, jakie rady udzieliłaby 

Pani osobie zainteresowanej kupnem?
mD: Przede wszystkim osoba kupująca 

psa tej rasy powinna być zrównoważona 
i konsekwentna, musi wiedzieć, że pies 
od szczenięcia musi znać reguły. Osoba 
taka powinna być przygotowana, że mały 
American Staffordshire Terrier to wulkan 
energii, nie można pozostawić go same-
mu sobie, bo bardzo szybko znajdzie sam 
sobie zajęcie. Pies potrzebuje dużo uwagi 
ze strony nowego właściciela i odpowied-
niego prowadzenia. Najlepiej udać się z 
pieskiem na szkolenie z zakresu posłu-
szeństwa. Należy uważać i absolutnie nie 
dopuścić, aby miał kontakt z agresywny-
mi ludźmi czy zwierzętami. Potrzebuje 
codziennej dawki ruchu, nie jest to bo-
wiem pies, który będzie całymi dniami 
leżał na kanapie. Jest to pies rodzinny, nie 
może przebywać cały czas na dworze. 
Trzeba również wiedzieć, że pies tej rasy, 
aby mógł się prawidłowo rozwijać potrze-
buje odpowiedniej karmy, suplementów i 
opieki, co wiąże się z dużymi kosztami.

GGP: Dziękujemy za rozmowę.

maja Dura, mieszkanka naszej gminy, prowadzi hodowlę psów rasy American 
Staffordshire Terrier. Psy z jej hodowli zdobywają imponujące osiągnięcia wysta-
wowe. 

Maja Dura na jednej z wystaw psów 
ze swoim pupilem

Uprzejmie prosimy wszystkie pary, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, o złożenie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Psarach pisemnego lub osobistego zgłoszenia jubileuszu. Medal za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i 
są obywatelami polskimi.

Wymaganymi dokumentami do zgłoszenia są: 
1) kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów, 

2) wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce około 6 miesięcy po złożeniu wniosku, o czym 
Jubilaci zostaną poinformowani pisemnie. Szczegółowych informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Psarach, 

ul. Malinowicka 4, tel. 32 29 44 926.

ZDOBĄDŹ mEDAL ZA DłUGOLETNIE POżYCIE mAłżEńSKIE
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Wуjt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
mają zaszczyt zaprosić na

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Grуdkуw ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

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

uroczyste obchody

33
ŚWIĘTA KONSTYTUCJIŚWIĘTA KONSTYTUCJI

MAJAMAJA
Uroczyste obchody rozpocznie Msza Święta o godz. 11:00,

 ktуra zostanie odprawiona w kościele 
pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie.

Po Mszy nastąpi przemarsz do Ośrodka Kultury w Sarnowie
 gdzie odbędzie się część artystyczna w wykonaniu:

- uczniуw Gimnazjum w  Psarach
oraz

-  gromady zuchуw z gminy Psary

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

Wstęp wolny!

OGłOSZENIA

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

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Grуdkуw ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

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

Wstęp wolny!

1 maja godz. 10:00

DAGMARA WYSOCKA-STANISZEWSKA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
PRZY OSP PRECZУW
ul.Dębowa 1 Preczуw

JAGODA WĘGRZYNIAK

na świeżym powietrzu

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

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

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Grуdkуw ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59

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

TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO 

o Puchar Wуjta Gminy Psary,
który odbędzie się 

23 kwietnia od godz. 9:00
w Gimnazjum w Psarach.

Turniej rozgrywany będzie według kategorii:
  Mężczyźni

- Klasy I - III szkoły podstawowe
- Klasy IV - VI szkoły podstawowe

- Gimnazjum
- Szkoły ponadgimnazjalne - do 30 lat

- 30 lat - do 50 lat
- 50 lat wzwyż

Kobiety będą rywalizować w kategoriach 
uzależnionych od liczby uczestniczek 

zgłoszonych do mistrzostw.Szczegуłowy regulamin oraz zasady
 uczestnictwa  dostępne są na 

stronie  www.gok.psary.pl. 
Zapisy do rozgrywek prowadzone 

będą w dniu imprezy od godz. 9:00.

Wstęp 

wolny!

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary




