
Do tej pory wykonano część od-
wodnienia oraz oznakowano teren 
przejazdu. Pierwszym fragmentem, na 
którym będzie zrywana nawierzchnia 
jest odcinek drogi od skrzyżowania 
z ulicą Sosnową do granicy z Dąbrową 
Górniczą. Od początku maja fragment 
ten będzie dostępny jedynie dla miesz-
kańców znajdujących się przy nim po-
sesji.

Budowa ul. Szkolnej w Preczowie 
jest największą inwestycją drogową 
realizowaną przez gminę w tym roku. 
Do przebudowy zaplanowano ponad 
kilometr drogi oraz skrzyżowanie ul. 
Szkolnej z ul. Wiejską i ul. Sosnową. 
Jezdnia będzie wykonana z asfaltobe-
tonu. Na całej jej długości powstanie 
chodnik oraz rów odwadniający, a na 
wybranych odcinkach także kanaliza-
cja burzowa, która odprowadzi wody 
opadowe do Przemszy.

Wykonawcą przedsięwzięcia zo-
stało, wyłonione w drodze przetargu, 
konsorcjum firm: P.P.U.H. LIBUD S.C. 
Liberda A., Liberda J. oraz Wojewódz-

kie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych w Katowicach. Koszt inwestycji 
wyniesie 1 924 641,41 zł. W celu za-
pewnienia korzystnego montażu finan-
sowego gmina pozyskała dotację na 

przebudowę ul. Szkolnej z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, potocznie nazywanego „schety-
nówką”. Dofinansowanie to wyniesie 
do 50% wartości zadania. Red.
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W połowie kwietnia rozpoczęły się prace związane z kompleksową przebudową ulicy Szkolnej w Preczo-
wie. Do 30 października 2015 r. powstanie ogółem 1012 metrów bieżących drogi wykonanej z asfaltobeto-
nu, w tym 981 mb. drogi gminnej S4718 oraz 31 mb. drogi powiatowej S4718.

Prace nad budową kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Preczowie
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Z inicjatywy Wójta Gminy Psary To-
masza Sadłonia urzędnicy magistratu 
przeanalizowali kwestie finansowe zwią-
zane z powstaniem gminnego żłobka. 
Bardzo pomocna okazała się wizyta w 
sąsiedniej gminie Bobrowniki, która ma 
podobną liczbę mieszkańców i kilka lat 
temu otwarła na swoim terenie taką pla-
cówkę. Zweryfikowano koszty bieżące-
go finansowania żłobka z budżetu gminy 
oraz wpłat od rodziców. Wyniki analizy 
zostały przedstawione radnym podczas 

prac komisji.
Lokalizacją tej placówki opiekuńczej 

będzie bezpieczny i ustronny teren na-
przeciwko Przychodni Zdrowia w Psa-
rach przy ul. Malinowickiej. Miejsce to 
nie jest przypadkowe; Znajduje się ono 
na styku trzech sołectw: Malinowic, Sar-
nowa oraz Psar, skąd blisko do przystan-
ków obsługujących 5 linii autobusowych. 
Dodatkowym atutem tego położenia jest 
sąsiedztwo zakładu opieki zdrowotnej.

W psarskim magistracie trwa obecnie 

przygotowywanie do przetargu, który 
wyłoni biuro architektoniczne odpowie-
dzialne za przygotowanie dokumenta-
cji budowlanej. Zgodnie z założeniami 
projekt budowlany żłobka powinien 
być gotowy najpóźniej do końca lutego 
2016 roku i jest on niezbędny, by złożyć 
wniosek o dofinansowanie powstania 
żłobka. Możliwe jest to z dwóch źródeł: 
ze środków budżetu państwa w 
ramach Programu Maluch oraz 
 ze środków europejskich w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek będzie spełniał najwyższe stan-
dardy odnośnie wymagań lokalowych i 
sanitarnych. Jakość wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyj-
nych będzie zgodna z warunkami i stan-
dardami jakości zawartymi w ustawie z 
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, 
z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych 
do ustawy. Rozpoczęcie prac budowla-
nych planuje się na 2016 r. Red.

Przypomnijmy, że 29 sierpnia firma 
LIDL Polska Sp. z o.o. nabyła od Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 
z siedzibą w Opolu ponad 19 ha terenu 
przeznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod 
usługi. Działki te zlokalizowane są przy 
drodze wojewódzkiej nr 913 naprzeciwko 
restauracji „Pod Lwem” w Gródkowie. 
LIDL planuje tam wybudować centrum 
dystrybucyjne o powierzchni 45 000 m², 
w którym pracę znajdzie około 200 osób. 
Będzie to 8 centrum dystrybucyjne LIDL 
w Polsce. Najbliższy taki obiekt mieści się 
w Gliwicach.

Transakcja zakupu gruntu nastąpiła 
w trakcie 5 lat od dnia, w którym plan 
miejscowy stał się obowiązujący. Zmiany 
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego podjęte w 2010 r. przez Radę Gminy 
Psary dla tego terenu zwiększyły wartość 
tego obszaru przez przeznaczenie go do 
wykorzystania pod usługi. Dlatego też 
gminie w przypadku sprzedaży tej dział-
ki należała się opłata z tytułu tzw. renty 
planistycznej.

Renta planistyczna, zwana inaczej 

opłatą planistyczną, jest formą daniny 
publicznej płaconej przez właściciela nie-
ruchomości na rzecz gminy. Obowiązek 
zapłaty renty planistycznej powstaje, je-
żeli wskutek uchwalenia lub zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wzrosła wartość objętej nim 
działki, a właściciel zbywa tę nierucho-
mość. Podstawą prawną ustalenia kwoty 
renty planistycznej są postanowienia za-
warte w uchwale w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wysokość renty planistycznej określona 
w uchwale rady gminy Psary wynosi 30% 
różnicy wartości nieruchomości.

Agencja Nieruchomości Rolnych jako 

pierwotny właściciel gruntu, uczciwie 
podzieliła się więc wzrostem wartości 
sprzedanej przez nich działki, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i 
wpłaciła na konto urzędu 2 968 377, 90 
zł. Pieniądze te, choć były już wcześniej 
zaplanowane w budżecie, znacząco po-
prawiły zdolności finansowe naszego 
samorządu, co będzie miało przełożenie 
na skuteczne realizowane przez gminę 
zadań inwestycyjnych.

Obecnie czekamy aż firma LIDL za-
cznie budować centrum logistyczne, co 
w efekcie da nowe miejsca pracy, a gmi-
nie przyniesie dodatkowe dochody z ty-
tułu podatków. Red.

INWESTYCJE

POWSTANIE GMINNY żŁOBEK

PIERWSZE POżYTKI Z OBECNOśCI FIRMY LIDL W GMINIE = 3 MLN RENTY 
PLANISTYCZNEJ
Odczuwamy już pierwsze pozytywne skutki pojawienia się firmy LIDL w gminie Psary. W marcu na konto gminy 

Psary wpłynęło blisko 3 mln zł tzw. renty planistycznej wpłaconej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Firma Lidl Polska wybuduje w Gródkowie podobne magazyny

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, władze gminy Psary podjęły de-
cyzję o budowie gminnego żłobka, w którym będzie miejsce dla 30 maluchów.
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30 marca br., w drodze przetargu, uda-
ło się wybrać dostawcę, który za kwotę 
672 441 zł zrealizuje kompletne zamówie-
nie. Z siedmiu oferentów najniższą cenę 
zaproponowała firma Econnect Sp. z o.o. 
z Warszawy, z którą na początku kwiet-
nia br. podpisano wiążącą umowę dosta-
wy sprzętu. Zakupy zostaną zrealizowane 
do 03.06.2015 r., a 30 laptopów trafi do 
rodzin po przeprowadzonych szkoleniach 
z podstawowej obsługi komputera i Inter-
netu. „- Bardzo cieszymy się, że udało nam 
się wreszcie podpisać umowę z dostawcą 
sprzętu ponieważ, w poprzednich trzech 
postępowaniach przetargowych nie udało 
się wyłonić wykonawcy, co opóźniło reali-
zację projektu.” - mówi Aleksandra Bensel 
Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i 
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Na projekcie skorzystają wszystkie 
gminne szkoły podstawowe oraz gim-
nazjum w Psarach, w których pojawi się 
łącznie 101 nowych zestawów kompute-
rowych. Dodatkowo do 30 gospodarstw 
domowych, biorących udział w projekcie, 
przekazane zostaną przenośne zestawy 
komputerowe z zainstalowanym syste-
mem operacyjnym oraz opłaconym abo-

namentem na dostęp do Internetu. Do 
projektu zakwalifikowano gospodarstwa 
domowe z terenu gminy Psary, które 
są zagrożone wykluczeniem cyfrowym 
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub 
niepełnosprawności, a także dzieci i mło-
dzież z bardzo dobrymi wynikami w na-
uce z rodzin spełniających kryterium do-
chodowe zgodne z wymogami programu.

Zakup stacjonarnych oraz przenośnych 

zestawów komputerowych był możliwy 
dzięki pozyskaniu przez samorząd unij-
nego dofinansowania w ramach projektu 
„Równe szanse na starcie – przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Psary”. Koszty zakupu zostaną w całości 
pokryte z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007 – 2013. Red.

GMINA KUPUJE 131 NOWYCh ZESTAWóW KOMPUTEROWYCh

Do pracowni informatycznych w 4 szkołach podstawowych 
trafi aż 101 nowych zestawów komputerowych

89 zestawów komputerowych i 12 laptopów trafi do czterech szkół podstawowych i gimnazjum, a 30 kolejnych 
laptopów zostanie przekazane do wybranych rodzin w ramach projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Prace w OSP Goląsza-Brzękowice są 
już na ukończeniu. W budynku remizy 
wyburzono jedną ze ścian, przez co po-
większono pomieszczenie. Ściany wy-
łożono płytami kartonowo-gispowymi, 
a część pomieszczenia zaadoptowano 
na wyłożony płytkami kącik sanitarny 
z umywalką. To jednak nie koniec prac 
na tym obiekcie, ponieważ pod koniec 
maja pracownicy brygady będą remon-
tować elewację zewnętrzną budynku, 
korytarz oraz garaże. Remont przecho-
dzi także samochód pożarniczy OSP 
Goląsza - Brzękowice marki STAR 244, 
na którego podwoziu zostanie wyko-
nana zabudowa pożarnicza, koszt prac 
wyniesie 125 000 zł i będzie w całości 
pokryty z budżetu gminy.

W remizie w Dąbiu trwa generalny 
remont kuchni, która znajduje się przy 
wyremontowanej w ubiegłym roku 
sali bankietowej. Pracownicy gminnej 
brygady wykonali w niej nową insta-

lację wodno-kanalizacyjną, teraz trwa 
montaż płytek na ścianach oraz gipso-
wanie pozostałych powierzchni. Kolej-
nym etapem będzie wyłożenie płytek 

na podłodze. Po zakończeniu prac we-
wnątrz budynku pracownicy brygady 
rozpoczną remont dachu nad salą ban-
kietową.Red.

WIOSENNE REMONTY W REMIZACh I OśRODKACh KULTURY
Gminna brygada budowlana przeprowadza remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Go-

ląszy-Brzękowice oraz generalny remont kuchni przylegającej do sali bankietowej OSP w Dąbiu. 

Prace wykończeniowe w kuchni w remizie OSP Dąbie
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Prace związane z budową wodociągu na ulicy Kasztano-
wej przeprowadza firma Geomar Marcjan Jerzy Andrzej 
z Bolesławia. Roboty potrwają do 15.05.2015 r. 

Koszt budowy wodociągu wyniesie, zgodnie z umową, 
157 337,57 zł brutto. Projekt wymiany wodociągu na ulicy 
Kasztanowej w Strzyżowicach został zgłoszony do dofinan-
sowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i podlega obecnie ocenie. Red.

W tym miejscu powstanie zjazd z kostki betonowej do par-
kingu z płyt ażurowych, nieopodal którego wybudowany zo-
stanie mały plac zabaw wraz z ogrodzeniem, a w jego pobliżu 
pojawią się ławki i kosze na śmieci. Metamorfozę przejdzie tak-
że pobliska zatoka autobusowa, która zostanie przebudowana 
i zyska nową wiatę przystankową. Drobny remont przejdzie 
także pobliskie zejście do poboru wody źródlanej. Aby miejsce 
to zyskało jeszcze bardziej na estetyce, na pozostałym terenie 
zielonym nasadzone zostaną ozdobne krzewy.

Wykonawcą inwestycji jest – wyłoniona w drodze przetar-
gu – firma Saternus Distribution z Chorzowa. Przedsiębiorca 
wykonał już niwelację terenu oraz ułożył obrzeża i krawężniki 
pod przyszłe alejki, urządzenia zabawowe i miejsca postojowe. 
Prace mają się zakończyć zgodnie z umową do 29.05.2015 r.

Koszt wykonania prac z zakupem urządzeń wyniesie 129 
949,50 zł. Projekt ma gwarancję dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich jeszcze w ramach kończącej się edycji Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Red.

INWESTYCJE

POWSTAJE NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MALINOWICACh
Trwa budowa placu publicznego w Malinowicach na 

terenie po zasypanych stawach przy kaplicy, gdzie po-
wstają miejsca parkingowe oraz plac zabaw.

Prace na placu w Malinowicach

Dzięki zakwalifikowaniu gminy do 
sportowej bazy Marszałka będziemy mo-
gli ubiegać się w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki o dofinansowanie następują-
cych przedsięwzięć: budowy kompleksu 
sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Dąbiu oraz remontu sal gimnastycz-
nych w Szkole Podstawowej w Sarnowie 
oraz w Gimnazjum w Psarach.

Największą z planowanych inwesty-
cji jest budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Dąbiu dla 
trzech dyscyplin sportowych (mini piłki 
nożnej, tenisa ziemnego oraz siatkówki). 

W obrębie boiska mają zostać zbudowa-
ne także cztery kosze jednosłupowe do 
koszykówki. Poza boiskiem wykonana 
będzie skocznia do skoku w dal z roz-
biegiem o nawierzchni poliuretanowej 
i zeskocznia w formie piaskownicy. Przy 
boisku staną dwa rzędy trybun betono-
wych z siedziskami z polipropylenu dla 
64 osób. Projekt obejmuje także budowę 
placu szkolnego o powierzni utwardzo-
nej z kostki oraz ciągów pieszo-jezdnych. 
Cały obiekt zostanie ogrodzony i oświe-
tlony. Wykonane będzie również odwod-
nienie i drenaż terenu.

Kolejnymi przedsięwzięciami, które 
zamierzamy dofinansować ze środków 
krajowych są remonty dwóch sal gim-
nastycznych. Inwestycja w Gimnazjum 
w Psarach będzie polegała na wykonaniu 
systemowej podłogi sportowej na istnie-
jącym parkiecie z wierzchnią warstwą 
wykładziny z komponentów naturalnych. 
Projekt zakłada roboty demontażowe 
osłon grzejników, listew przypodłogo-
wych, urządzeń sportowych. Pomiesz-
czenie sali gimnastycznej zostanie prze-
malowane, dostarczone i zamontowane 

SZANSA NA DOTACJE DLA 3 NOWYCh INWESTYCJI SPORTOWYCh
Gmina Psary została wpisana wraz z trzema planowanymi inwestycjami sportowymi do tzw. bazy sportowej 

Marszałka Województwa śląskiego na 2015 rok – dokumentu strategicznego, który daje nowe możliwości na pozy-
skiwanie dotacji w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

TRWA BUDOWA WODOCIąGU NA KASZTANOWEJ W PSARACh

Prace na ul. Kasztanowej w Psarach od strony ul. Belnej

Odpowiadając na potrzeby przyszłych mieszkańców gminy Psary, na ulicy Kasztanowej w Psarach od strony ul. 
Belnej w Strzyżowicach od 20 kwietnia b.r. trwają prace związane z budową wodociągu przewiertem sterowanym. 
Łącznie nowy odcinek z rur PE 100 o średnicy fi 110 mm, będzie miał długość 822 metrów bieżących. 

ciąg dalszy na str. 5
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Największe zakupy poczyniono do szatni piłkarskiej w 
Preczowie, gdzie powstanie gminne centrum kształcenia pił-
karskiego młodzieży starszej. W ramach projektu zakupiono: 
grzejniki elektryczne do wszystkich pomieszczeń, poręcz ze 
stali nierdzewnej na schody, akcesoria kuchenne, sprzęt AGD, 
system monitoringu oraz meble. W celu lepszego zabezpiecze-
nia obiektu zakupiono metalową kratę na drzwi. Dodatkowo 
obiekt otrzymał: 2 przenośne bramki piłkarskie z siatką, 4 mini 
bramki, 30 piłek, tablicę taktyczną, 2 drabinki koordynacyjne, 12 
tyczek slalomowych,  20 narzutek treningowych, 40 grzybków 
treningowych, 10 pachołków z otworami 30 cm, 10 tyczek gim-
nastycznych, 12 płotków koordynacyjnych, tablicę elektronicz-
ną wyników, wyrzutnię do piłek oraz tablicę suchościeralną i 3 
tablice korkowe.

Natomiast wyremontowana sala w remizie OSP w Psarach 
wzbogaciła się o komplet krzeseł oraz sprzęt audiowizualny. 

Zakupione sprzęty i meble z pewnością będą długo służyć 
mieszkańcom całej gminy.

Przedsięwzięcie to zostało wsparte z dotacji unijnej w kwo-

cie 60 000 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 i działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadają-
cych warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013. Red.

INWESTYCJE

ZAKUPILIśMY WYPOSAżENIE WARTE 115 000 ZŁ DZIĘKI UNIJNEJ DOTACJI
W ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie oraz 

wyposażenie sali szkoleniowej w Psarach” zakupiono wartościowy i funkcjonalny sprzęt za blisko 115.000,00 zł.

PSARSKA ADMINISTRACJA SZYBSZA I BARDZIEJ MOBILNA
Z uwagi na konieczność licznych wyjazdów służbowych pracowników urzędu, Gmina Psary zadecydowała o po-

zyskaniu dwóch samochodów służbowych w formie leasingu, które w całości zaspokoją potrzeby transportowe pra-
cowników Urzędu Gminy. Jak wynika z analizy kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych dla urzędników pono-
szonych do tej pory przez gminę, leasing 2 pojazdów w okresie 10 lat będzie bardziej opłacalny.

Dzisiejsze czasy wymagają od urzędni-
ka innej pracy niż kiedyś. Efektywny pra-
cownik samorządowy musi być mobilny, 
szybko reagować na zmiany i powinien 
koordynować kilka dużych spraw jedno-
cześnie, często także nadzorować prace 
innych ludzi w terenie zwłaszcza przy tak 
wielu realizowanych inwestycjach w gmi-
nie. Zresztą nie tylko praca na obszarze 
administracyjnym gminy wymaga mobilno-
ści. Również pozyskiwanie zewnętrznych 
funduszy na liczne przedsięwzięcia zmusza 
urzędników do częstych wyjazdów i kon-
sultacji w wielu jednostkach administracji 
publicznej w całym regionie. Zadania te 
wymagają często przewożenia ważnych, 
poufnych dokumentów urzędowych (np. 
dowodów osobistych, wniosków o dota-
cje, obszernych dokumentacji projektów 
budowlanych, korespondencji itp.), także 
materiałów a nawet drobnych sprzętów.

Do tej pory pracownicy, realizując 
swoje obowiązki, musieli korzystać z wła-

snych pojazdów, żeby swobodnie i na 
czas dojechać w różne miejsca w gminie, 
powiecie i województwie. Należy za-
uważyć, że słowo delegacja w przypad-
ku Urzędu Gminy Psary oznacza prawie 
wyłącznie wyjazdy do innych urzędów 
gmin oraz instytucji wojewódzkich i po-
wiatowych, które wynoszą 92% wszyst-
kich wyjazdów. Istniejąca komunikacja 
publiczna bywa rzadko wykorzystywana 
w tych celach z racji swych naturalnych 
ograniczeń m.in. długiego czasu jazdy, ko-
nieczności dostosowania się do rozkładu, 
braku możliwości dojazdu wszędzie albo 
w kilka miejsc w czasie jednego kursu czy 
niemożności przewożenia ważnych doku-
mentów i przesyłek. Niestety użyczanie 
samochodów pracowników na potrzeby 
urzędu jest problematyczne i kontrower-
syjne z kilku powodów.

Po pierwsze, koszty delegacji za wy-
korzystanie pojazdów prywatnych są 
znacznie wyższe niż koszty dojazdu gdzie-

kolwiek samochodem służbowym. 100 
kilometrów przejechanych przez pracow-
nika prywatnym samochodem obciąża 
urząd kwotą 83,58 zł brutto przy pojaz-
dach o silnikach o pojemności powyżej 
900 cm3. Natomiast koszt paliwa na tę 
samą trasę w samochodzie służbowym 
wynosi mniej niż 30 zł brutto. W 2014 
r. miało miejsce 469 wyjazdów w formie 
delegacji, których rozliczenie wymaga 
znaczącej ilości czasu i powoduje niepo-
trzebne rozbudowywanie biurokracji. 
Również rozliczenia wyjazdów pracow-
niczych w formie tzw. ryczałtów za wy-
korzystywanie pojazdu prywatnego do 
celów służbowych nie są zbyt korzystne 
dla samorządu. Wyjazdy w takiej formie 
są jednak niezbędne do skutecznej pracy 
i obejmują np. wycinkę drzew, kontrole 
stanu dróg, realizację inwestycji. Łączny 
koszt delegacji i ryczałtów za wykorzy-
stywanie aut prywatnych do celów służ-

zostaną urządzenia sportowe i bramki, 
tablice do koszykówki, szyny ścienne 
z naciągiem do siatkówki, elektroniczna 
tablica wyników. Ponadto na ścianach 
zawisną materace jako środek zabezpie-
czający dzieci przy kontakcie ze ścianą 

i drabinkami w sali. Natomiast w Szkole 
Podstawowej w Sarnowie projekt za-
kłada wymianę wykładziny na systemo-
wą powierzchniowoelastyczną podłogę 
sportową typu Linoleum. Projekt prze-
widuje m.in. poprawę wentylowania sali, 
wymianę dwóch bramek do piłki ręcznej, 

ułożenie elastycznej warstwy systemo-
wej na całej podłodze, ułożenie dwu-
barwnej wykładziny sportowej, montaż 
materaców naściennych.

Wszystkie wymienione zadania inwe-
stycyjne zostaną zrealizowane w bieżą-
cym roku. Red.

c.d. ze str. 4 „Szansa na dotacje...”

Szafki piłkarskie, które już wkrótce staną 
w szatni LKS Błyskawica Preczów

ciąg dalszy na str. 6
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13 kwietnia w dwóch świetlicach wiej-
skich Gminnego Ośrodka Kultury w pla-
cówkach w Górze Siewierskiej oraz 
w Brzękowicach miały miejsce pierwsze 
spotkania inaugurujące cykle szkoleń kom-
puterowych w nowych lokalizacjach. Zaję-
cia będą się one odbywały w każdy ponie-
działek w godzinach popołudniowych do 
końca czerwca, po czym zostaną wzno-
wione po wakacjach.

Nauka obsługi komputera i korzystania 
z dobrodziejstw Internetu, często stano-
wią pretekst do spotkań integracyjnych 
z sąsiadami czy znajomymi. Wspólna wy-
miana doświadczeń cyfrowych i współ-
praca dają dobre efekty w przyjemnej, 
„domowej atmosferze”. Szkolenia kom-
puterowe dla seniorów w takiej przyjem-

nej formie odbywają się obecnie w Górze 
Siewierskiej oraz w Brzękowicach. Jest to 
kontynuacja cyklu zajęć z Ewą Stęplewską 
– „Latarniczką” Polski Cyfrowej, w ramach 
ogólnopolskiego systemowego programu 
Polska Cyfrowa Równych Szans. Pani Ewa 
współpracuje z gminą Psary w podnosze-
niu kompetencji cyfrowych jako wolonta-
riuszka realizująca Lokalny Plan Działania 
„Odcyfruj swój wiek” (www.facebook.
com/latarniczkadg). Zajęcia są bezpłatne 
i odbywają się w publicznych punktach do-
stępu do Internetu na terenie gminy Psary, 
których w ubiegłym roku powstało aż 8.

„Spotkania, warsztaty z seniorami za-
chęcające do korzystania z nowoczesnych 
technologii prowadzone są metodą roz-
poznawania potrzeb, w sposób niezwykle 

czytelny, zrozumiały i bez niepotrzebnej 
presji czasu. Dzięki temu uczestnicy nie-
postrzeżenie przyswajają nową wiedzę, 
wymieniają się doświadczeniami. Daje im 
to wiele satysfakcji, kiedy potrafią dorów-
nać swoim wnukom, być samodzielnymi. 
Dobrowolne zaangażowanie uczestników 
i ich pierwsze sukcesy są powodem do 
dumy”. – powiedziała Ewa Stęplewska, ani-
matorka zajęć komputerowych.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 
tel. 32 267 22 59 – Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gródkowie oraz w Gminnej Biblio-
tece Publiczne w Psarach – tel. 32 267 21 
62. Zapraszamy do udziału. Ilość miejsc 
w poszczególnych lokalizacjach zależy od 
dostępności stanowisk komputerowych.

Red.

INFORMACJE

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KOLEJNYCh MIEJSCOWOśCIACh
Prowadzone od października 2014 r. bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów 50+ realizowane w central-

nej bibliotece w Psarach oraz w filiach bibliotek w Strzyżowicach, Sarnowie i Dąbiu objęły swoim zasięgiem dwie 
kolejne miejscowości: Górę Siewierską i Brzękowice.

bowych wyniósł w 2014 r. pond 28 tys. zł.
Po drugie, wykorzystując swoje pry-

watne samochody, pracownicy niepo-
trzebnie narażają je na uszkodzenia (wy-
padki, stłuczki, wandalizm) i dodatkowe 
zużycie powstałe w czasie pracy, z czym 
mogą się wiązać wysokie opłaty, których 
urząd nie zwraca. W przypadku samocho-
du służbowego to pracodawca ubezpiecza 
ten pojazd i ponosi koszty jego napraw.

Po trzecie, pracownik może nie posia-
dać samochodu lub nim nie dysponować 
w dni, kiedy należy załatwić sprawę w te-
renie. Zresztą nie ma takiego obowiązku, 
by „użyczać” urzędowi swoje prywatne 
mienie. Do obowiązków samorządu (czyli 
pracodawcy) należy zapewnienie pracow-
nikowi narzędzi oraz należytych warun-
ków do wykonywania rzetelnej pracy.

Mając na względzie powyższe powo-
dy oraz wiele względów praktycznych 

i etycznych, zadecydowano o pozyskaniu 
dwóch pojazdów służbowych w formie 
leasingu bankowego. Samochody te nie 
zostały kupione – zostały wypożyczane na 
podstawie specjalnej umowy kredytowej, 
dzięki czemu gmina nie musiała płacić jed-
norazowo dużych kwot za ich zakup. Atu-
tem tego leasingu jest także to, że – w ra-
mach comiesięcznej opłaty za „wynajem” 
pojazdów – są one objęte ubezpieczeniem 
(AC, OC, NWW) oraz gwarancją napra-
wy wszelkich usterek oraz wykonaniem 
przeglądów rocznych. Wybór samocho-
dów był również skrupulatnie przemy-
ślany – zdecydowano się na dwie bardzo 
ekonomiczne, ekologiczne i małe Toyoty: 
Auris i Yaris z nowoczesnymi, ekono-
micznymi silnikami hybrydowymi (spali-
nowo-elektrycznymi). Jedynymi kosztami 
dodatkowymi dla Urzędu Gminy, które 
nie mogły być ujęte w miesięcznej spłacie 
leasingowej, są koszty zakupu paliwa czy 

wydatki typu: zakup płynu do spryskiwa-
czy lub mycie pojazdu. Pojazdy te są bar-
dzo ekonomiczne i mało awaryjne – śred-
nie spalanie w cyklu mieszanym wynosi 
zaledwie ok. 4,5 litra benzyny na 100 km, 
co bezpośrednio przełoży się na niskie 
wydatki na eksploatację samochodów.

Podsumowując, inwestycja ta jest opła-
calna dla samorządu. Miesięczne kwoty 
leasingu i szacowanych kosztów eksplo-
atacji (głównie paliwo) dla obu pojazdów 
są porównywalne z łącznym kosztem 
delegacji i ryczałtów wypłacanych pra-
cownikom. Stopa całkowitego zwrotu in-
westycji została wyliczona na około 10 lat 
i w tym okresie powinno być to rozwią-
zanie tańsze dla gminy. Bezcenne są nato-
miast wartości dodane wynikające z po-
prawy wydajności psarskiego samorządu 
w przypadku realizowania wielu zadań 
własnych gminy, na czym bezpośrednio 
skorzystają jej mieszkańcy. Red.

c.d. ze str. 5 „Psarska administracja...”
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PRZYPOMINAMY O NUMERACh NA BUDYNKACh!
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż posiadanie tabliczki z numerem domu jest obowiązkowe, a za 

jej brak grozi kara grzywny. Do oznakowanego domu szybciej trafi listonosz, kurier oraz służby ratownicze!
Na podstawie art. 47b ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
nr 193 poz. 1287) właściciele nierucho-
mości zabudowanych lub inne podmio-
ty uwidocznione w ewidencji gruntów 
i budynków, które takimi nieruchomo-
ściami władają, mają obowiązek umiesz-
czenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu 
tego numeru.

Na tabliczce oprócz numeru porząd-
kowego zamieszcza się również nazwę 

ulicy lub placu, a w miejscowościach bez 
nadanych nazw ulic lub placów – nazwę 
miejscowości. W przypadku gdy budy-
nek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza się również na 
ogrodzeniu. Przypominamy, że to na wła-
ścicielu nieruchomości, a nie na gminie, 
spoczywa obowiązek zakupu tabliczki 
i zamieszczenia jej w widocznym miejscu. 

Za brak tabliczki a także za jej zły stan, 
utrudniający określenie numeru domu, 
grozi kara grzywny w wysokości do 250 
zł. Zgodnie z Art. 64 kodeksu wykroczeń: 
§1 – „Kto, będąc właścicielem, admini-

stratorem, dozorcą lub użytkownikiem 
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku 
umieszczenia w odpowiednim miejscu 
albo utrzymania w należytym stanie ta-
bliczki z numerem porządkowym nie-
ruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany”.

Pamiętajmy, że tabliczka z numerem 
domu pomoże odnaleźć właściwy adres 
nie tylko listonoszowi, kurierowi, ale 
przede wszystkim służbom niosącym 
pomoc, takim jak pogotowie ratunkowe, 
straż pożarna, czy policja.

Red.

„KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA DOMU Z ISOVER”
Konkurs dla mieszkańców gminy PSARY

W ostatniej publikacji Głosu Gminy Psary informowaliśmy o wynikach ankiet o odnawialnych źródłach ener-
gii. Jednym z ważniejszych planowanych działań naszych mieszkańców była termomodernizacja domów, bo jak 
wiemy nawet najdoskonalsze i najefektywniejsze urządzenia i technologie pozyskujące energię z odnawialnych 
źródeł będą jedynie zbędnym wydatkiem, gdy zastosujemy je w budynkach nieodpowiednio zaizolowanych. Zgod-
nie z obietnicą uruchomiliśmy działania zmierzające do pozyskania funduszy, aby wesprzeć inicjatywy naszych 
mieszkańców. 

W zakresie termomodernizacji domów zaprosiliśmy do współpracy lidera rynku w zakresie innowacyjnych 
rozwiązań izolacyjnych  z wełny mineralnej  – markę ISOVER. Oprócz planowanych działań informacyjnych i edu-
kacyjnych ISOVER zobowiązał się do zasponsorowania specjalnego konkursu dla mieszkańców naszej Gminy pod 
hasłem „Kompleksowa termomodernizacja domu z ISOVER”.

Konkurs skierowany jest do właścicieli budynków, którzy planują jeszcze w tym roku zrealizować  termomo-
dernizację domu jednorodzinnego. ISOVER właśnie wprowadził ciekawe rozwiązanie izolacji dachów skośnych – 
termorenowację nakrokwiową. Dlatego też konkurs z pewnością szczególnie zainteresuje tych mieszkańców, któ-
rych budynki wymagają pilnego remontu dachu, w tym również kwestii usunięcia azbestu co potwierdziły wyniki 
przeprowadzonych ankiet. Jury konkursu składające się z reprezentantów Sponsora i przedstawicieli Gminy dużą 
uwagę  skieruje na aspekt kompleksowości termoizolacji (dach, ściany, podłogi itd), jak również na argumentację 
i poziom świadomości inwestora oraz przygotowanie dokumentacji, w tym kluczowych powodów motywujących 
uczestnika konkursu do termorenowacji domu. 

Konkurs startuje już niebawem - 6 maja 2015 roku, 
a zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lipca br.. Laureatem 
zostanie najbardziej zaangażowany i zmotywowany inwe-
stor, który jeszcze w tym roku planuje zrealizować inwesty-
cje w zakresie termoizolacji swojego domu. 

Nagroda główna – materiały izolacyjne ISOVER o warto-
ści do 27.000 złotych brutto oraz konsultacja wraz z zaopi-
niowaniem  konstruktora w tym obliczenia konstrukcyjne 
dachu skośnego poddanego termomodernizacji metodą 
nakrokwiową o wartości do 2 800 zł brutto. 

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidzieliśmy 
nagrody pocieszenia – drobne upominki od marki ISOVER. 
Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularze konkur-
sowe będzą dostępne od 6 maja na stronach internetowych 
www.najlepszeizolacje.pl oraz na portalu naszej gminy 
www.psary.pl 

Serdecznie zapraszamy !



ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Szanowni Mieszkańcy – właściciele nieruchomości zamieszkałych, 
 W 2015 roku Gmina Psary zorganizuje nowy przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych. W związku z tym proszę o wypełnienie ankiety na temat 
obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami oraz możliwych do zastosowania nowych rozwiązań w 
zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych (np. traw ze skoszonych 
trawników, kwiatów, łodyg i liści). Przy wyborze częstotliwości odbioru odpadów zielonych prosimy uwzględnić możliwości 
wykorzystania posiadanych kompostowników, które pozwalają na przetworzenie części lub całości tego typu śmieci. 
Państwa opinia będzie dla nas bardzo pomocna przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Z góry dziękujemy za 
wypełnienie ankiety!  

WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ PROSIMY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 22 MAJA 2015 R. !!! 

Ankietę można dostarczyć: 
1. w wersji papierowej za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 
2. w wersji papierowej osobiście do kancelarii na parterze budynku Urzędu Gminy Psary 
3. w wersji elektronicznej jako skan na adres mailowy: srodowisko@psary.pl 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
ul. Malinowicka 4, Psary, tel. 32 29 44 936. 

          Wójt Gminy Psary 
           Tomasz Sadłoń 

 

Jak często powinny być odbierane ODPADY 
KOMUNALNE ZMIESZANE 

z Państwa posesji? 

TAK JAK OBECNIE, czyli 
2 razy w miesiącu latem 

oraz 1 raz w miesiącu zimą 

 

2 razy w miesiącu 
przez cały rok 

 

Czy ODPADY ZIELONE też powinny być 
odbierane z Państwa posesji? Tak  Nie  

Jeżeli ODPADY ZIELONE powinny być 
odbierane, to jak często i ile worków powinno 

być odebranych jednorazowo? 

1 raz w miesiącu 
od maja do października 

 

2 razy w miesiącu 
od maja do października 

 

do 6 sztuk worków na raz  do 4 sztuk worków na raz  

Czy na nieruchomości jest prowadzona 
działalność gospodarcza? 

 
Jeśli tak, to proszę określić rodzaj działalności 

oraz podać nazwę firmy: 

Tak  Nie  

 

Imię:  Nazwisko:  

Adres:     
 

telefon:  e-mail:  

Uwagi i wnioski dotyczące obecnego 
systemu gospodarowania odpadami: 

 
 

    

  ____________________________________________ 
 (Data i czytelny podpis wypełniającego) 



25 marca 2015 r. w Szkole Podsta-
wowej w Gródkowie odbył się Gminny 
Konkurs Plastyczny. Uczestniczyli w 
nim uczniowie klas I-III z gminy Psary. 
Temat tegorocznego konkursu brzmiał: 
„Zwyczaje Wielkanocne”.

Mali plastycy pojawili się na kon-
kursie w dobrych humorach wraz ze 
swoimi opiekunami. W swoich pra-
cach młodzi artyści starali się twórczo 
wyrazić doświadczenia, myśli, uczucia 
i obserwacje związane z tymi kolo-
rowymi i radosnymi świętami, wyko-
rzystując do tego celu pastele olejne. 
Podczas wydarzenia panowała bardzo 
przyjazna atmosfera, dzieci z wielką 
ochotą oraz zaangażowaniem wyra-
żały się plastycznie. Nad przebiegiem 
konkursu czuwało jury w składzie: Elż-
bieta Kozera – artysta plastyk, Bożena 
Wieczorek – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Gródkowie oraz nauczyciele. 
Wszystkie prace były bardzo oryginal-
ne, barwne, oddające atmosferę zbliża-
jących się świąt.

Spośród wykonanych prac wyłonio-

no następujących laureatów.
W kategorii klas pierwszych: I miej-

sce Iga Mścichowska ZSP nr 1 Strzyżo-
wice, II miejsce Małgorzata Rojowska 
ZSP nr 1 Strzyżowice, III miejsce Niko-
la Tobota ZSP nr 1 Strzyżowice.

W kategorii klas drugich: I miejsce 
Julia Flak ZSP nr 1 Strzyżowice, II miej-
sce Maja Polak ZSP nr 1 Strzyżowice, 
III miejsce Martyna Cichoń SP Dąbie.

W kategorii klas trzecich: I miejsce 
Kamila Ziętek ZSP nr 2 Sarnów, II miej-
sce Julia Jonak ZSP nr 1 Strzyżowice, III 
miejsce Oskar Cepak SP Gródków.

Zdobywcy zostali obdarowani dy-
plomami i nagrodami oraz poczęsto-
wani słodkościami. Prace są prezen-
towane w szkolnej Galerii Plastycznej, 
którą podziwiają uczniowie, rodzice i 
nauczyciele. SP w Gródkowie

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 35 / IV / 2014/2015

POWITANIE WIOSNY

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Uczestnicy Gminnego Konkursu Plastycznego

W tym roku my, zuchy Leśne Skrzaty, 
wraz ze Szkolnym Klubem Turystyczno-
-Krajoznawczym „Wędrująca Stonoga” 
powitaliśmy wiosnę w skansenie Gór-
nośląskiego Parku Etnograficznego w 
Chorzowie.

23 marca 2015 r. wzięliśmy udział w 
lekcji muzealnej pt. „Marzanna i gaik”. 
Zarówno Marzanny jak i gaiki wyko-
nywaliśmy osobno, natomiast obrzędy 
związane z przepędzaniem zimy prze-
prowadziliśmy razem. Najpierw spalili-
śmy słomiane kukły, a potem zanieśliśmy 
gaiki do chaty sołtysa. Towarzyszyły 
nam obrzędowe piosenki i okrzyki. Po 
lekcji zwiedziliśmy skansen. Najbardziej 
podobały nam się wiatrak i ule.

ZSP nr 1 w StrzyżowicachUczniowie podczas zajęć w Muzeum Etnograficznym w Chorzowie
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Kolejne pokolenie zuchów „Leśnych 
Skrzatów” 27 marca 2015 r. złożyło w 
obecności gości oraz rodziców Obiet-
nicę Zuchową.

Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością Sekretarz Gminy – Mirella Ba-
rańska-Sorn, Dyrektor Szkoły –Doro-
ta Pronobis-Kościńska, Komendantka 
Hufca – hm. Teresa Gola, Prezes Od-
działu PTTK Będzin –Stanisław Góra z 
żoną, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły – Piotr Stelmach, bibliotekarka 
Joanna Bloch, hm. Henryk Czapla, wy-
chowawczynie klas drugich, dziś harce-
rze – a kiedyś zuchy: Julia Sorn, Paulina 
Hamera, Wioleta Borda, Łukasz Nale-
pa oraz rodzice i babcie zuchów.

Zanim zuchy otrzymały Znaczek 
Zucha, musiały wykazać się dzielno-
ścią oraz znajomością Prawa Zucha i 

zuchowych piosenek. Wszystkie zada-
nia wykonały wspaniale, chociaż z żabą 
było trochę strachu. Po uroczystej 
Obietnicy zuchy stały się pełnopraw-
nymi członkami Związku Harcerstwa 

Polskiego.
Na zakończenie uroczystości wszy-

scy częstowali się zuchowym tortem. 
To był wyjątkowy wieczór. 

Leśne Skrzaty

OBIETNICA ZUChOWA

Podczas obietnicy zuchowej

25 marca, wczesny ranek. Wsiada-
my do pociągu do Warszawy. Wszyscy 
jesteśmy podekscytowani. Jedziemy na 
spotkanie z Prezydentem RP Bronisła-
wem Komorowskim.

Nasi uczniowie Aleksandra Kępa i 
Jakub Sadłoń otrzymali zaproszenie do 
Pałacu Prezydenckiego na podsumowa-
nie 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Wylosowani spośród 
kilku tysięcy zgłoszeń, czujemy się wy-
różnieni. Na Dworcu Centralnym za-
uważamy młodych ludzi w koszulkach 
WOŚP. Jesteśmy pewni, że oni również 
znajdą się wśród zaproszonych gości. 
Kiedy docieramy pod pałac, na miejscu 

już widzimy sporą grupkę wolontariu-
szy. Funkcjonariusze Biura Ochrony 
Rządu sprawdzają nasze dokumenty, 
bagaż podręczny… i wchodzimy. Eks-
cytacja rośnie. Wśród zaproszonych 
jest spora grupa młodzieży. Są też małe 
dzieci, a także osoby starsze. Chociaż 
to spotkanie „na szczycie” – przeważa-
ją stroje nieformalne. Kolorowe woś-
powskie krawaty i koszulki. Nasza Ola 
w czerwonej, rock&rollowej koszulce, 
Jakub w eleganckiej białej koszuli zasia-
dają w pierwszym rzędzie obok Szefa 
Kancelarii Prezydenta RP Jacka Micha-
łowskiego.

W części oficjalnej przemawiają Pre-
zydent Bronisław Komorowski i Jerzy 
Owsiak. „Dziękuję za Waszą pracę, 
za Wasz entuzjazm, za Waszą radość i 
umiejętność pracy dla dobra innych” – 
powiedział Bronisław Komorowski.

Po wystąpieniach, nadszedł czas na 
zdjęcia. Prezydent pozował do selfie – 
każdy pragnął mieć pamiątkowe zdjęcie 
z głową państwa. Przez „paparazzich” 
oblegani byli również małżonka Prezy-
denta Anna Komorowska oraz Jerzy 
Owsiak.

Na koniec otrzymaliśmy zaproszenie 
na obiad: łosoś pod pierzynką, indyk w 
sosie borowikowym, puree ziemnia-
czane, grillowane warzywa oraz słodki 
deser. 

Kiedy opuszczamy Pałac Prezydenc-
ki, mamy wrażenie, że urosły nam 
skrzydła. Pokazujemy zdjęcia, dzielimy 

się wrażeniami, opowiadamy z kim roz-
mawialiśmy, czyje autografy zdobyliśmy. 
Jesteśmy szczęśliwi, że uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z Prezydentem Bronisła-
wem Komorowskim i dumni z tego, że 
mogliśmy reprezentować nasz sztab i 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w 
Sarnowie w Belwederze. Teraz już na 
spokojnie: idziemy na Stare Miasto, a 
potem niespiesznym krokiem kierujemy 
się w stronę dworca podziwiając zabyt-
ki naszej stolicy. To był dla nas wyjątko-
wy dzień, długo będziemy go pamiętać.

Aleksandra Kępa i Jakub Sadłoń
ZSP nr 2 w Sarnowie

W BELWEDERZE

Przed Belwederem

 Jakub Sadłoń z Prezydentem RP
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Z okazji dnia kobiet w Szkole Pod-
stawowej w Dąbiu odbyła się familia-
da. Brały w niej udział dziewczynki z 
klas I-VI, wytypowane przez kolegów 
jako najmilsze w klasie. Konkurowały 
ze sobą dwie drużyny – Rzodkiewki i 
Stokrotki. Pozostali uczniowie głośno 
dopingowali, oczywiście najgłośniej 
przedstawiciela swojej klasy. Pyta-
nia były ciekawe, niektóre wymagały 
myślenia i skupienia. Każdy uczestnik 
otrzymał drobny upominek.

Zapytaliśmy uczniów o ich wrażenia 
po konkursie:

„Najbardziej podobało mi się to, jak 
dzieci cieszyły się na widowni: to, że 
były radosne, roześmiane i głośno biły 
brawa swoim kolegom i koleżankom 
odpowiadającym na pytania” – Marcin 
Wesołek (V).

„Bardzo podobały mi się pytania 
na familiadzie, np. <<Co jest drew-
niane?>> albo <<Gdzie najczęściej 
spotykamy się z rodziną>>. Było dużo 
śmiechu podczas niektórych pytań 
i odpowiedzi uczniów” – Dominika 
Czapla (IV).

Najwięcej emocji wzbudził finał kon-

kursu. W bezpośrednim „starciu” wal-
czyły o zwycięstwo wychowawczynie 
klas pierwszych.

Ola Duda i Ania Rosół były kapita-
nami drużyn walczących w familiadzie i 
stwierdziły, że: „Pytania były zabawne, 
ale wymagały wyobraźni. Nie było ła-
two dojść do finału”.

Opiekun kółka teatralnego, Karina 
Bizan, gorąco dziękuje uczniom III kla-
sy gimnazjum w Psarach: Szymonowi 
Horzela i Szymonowi Borkowi za po-
moc w organizacji konkursu.

SP Dąbie

DZIEŃ KOBIET

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru uczniowie klasy II Szkoły Pod-
stawowej w Gródkowie przygotowali 
przedstawienie „Wiosna…, ach to Ty”.

Postacie przebrane w wiosenne stro-
je wprowadziły nas w radosny i wesoły 
nastrój. Na scenie pojawiły się koloro-
we kwiaty, żaby, biedronki inscenizując 
znane wszystkim wiersze i piosenki.

Nie zabrakło oczywiście Marzan-
ny i przystrojonego gaika – zwiastuna 
wiosny. Występ był niezwykle barwy i 
radosny. Cała szkoła bawiła się wesoło, 
integrując się wzajemnie i miło spędza-
jąc czas.

SP Gródków

SZKOLNY DZIEŃ TEATRU

Podczas przedstawienia „Wiosna..., ach to Ty”

W Szkole Podstawowej w Dąbiu 
odbyło się spotkanie z Emilią Nowak. 
Jest to osoba, która chodziła do na-
szej szkoły, a dziś jest pisarką – ma na 
koncie trzy książki, w tym dwie dla 
młodzieży.

Na spotkaniu opowiadała nam o 
swoim dzieciństwie, wspomnieniach 
ze szkoły. Pani Emilia zajmuje się te-
raz pisaniem książek oraz w wolnych 
chwilach maluje obrazy, a poza tym 
studiuje i pracuje. Uwielbia Hiszpanię 
– dużo nam o niej opowiadała. Pod-
czas spotkania mogliśmy oglądać jej 
obrazy oraz książki. Autorka dała nam 
zakładki do książek z jej autografem. 
Wizyta Pani Emilii w naszej szkole 
bardzo nam się podobała.

„Jestem zachwycony obrazami Pani 
Emilii. To niezwykłe, że posiada tyle 
talentów – nie tylko pisze książki, ale 
potrafi też ładnie malować”. – Karol 
Król (IV)

„Pani Emilka była bardzo sympa-
tyczna, otwarta wobec nas, można 
było zapytać ją nie tylko o jej twór-
czość pisarską, ale o jej wspomnienia 

wyniesione ze szkoły, gdy była w na-
szym wieku. To było dla nas niezwykle 
interesujące”. – Ola Pawlik (V)

SP Dąbie

SPOTKANIE Z EMILIą NOWAK 

Spotkanie z Emilią Nowak



12 GŁOS SZKOLNY

13 kwietnia 2015 r. szóstoklasiści i 
ich rodzice mieli możliwość zapoznać 
się z warunkami, jakie czekają na nich 
w przyszłym roku szkolnym w naszym 
gimnazjum. W ramach Dnia Otwartego 
poznali bazę lokalową z nowoczesnym 
wyposażeniem technicznym. 

W murach gimnazjum gospodarz 
szkoły Dyrektor Ewa Wawrzak i go-
spodarz gminy Wójt Tomasz Sadłoń po-
witali przyszłych uczniów i zaprosili do 
wzięcia udziału w imprezie przygotowa-
nej przez gimnazjalistów. Szóstoklasiści 
obejrzeli przedstawienie zrealizowane 
w ramach projektu edukacyjnego pt.: 
„Dziady” A. Mickiewicza. W pracow-
niach przedmiotowych odbywały się 
zajęcia otwarte z programowania i ro-
botyki, interaktywne warsztaty z języ-
ków obcych oraz nauk przyrodniczych 
pod hasłem „Dotknij, poczuj, zobacz”. 

Każda grupa odbyła również wirtualny 
spacer po naszej szkole przygotowany 
przez uczniów klas II. Nasi goście mie-
li okazję zapoznać się z kompleksem 
sportowym Orlik, znajdującym się za 
budynkiem szkoły, na którym odbywają 
się lekcje wychowania fizycznego oraz 
różne zawody sportowe. Na szkolnych 
korytarzach znajdowała się wystawa 

prac gimnazjalistów wykonanych na za-
jęciach z ceramiki, a w szkolnej biblio-
tece odbywały się prezentacje projek-
tów edukacyjnych przygotowane przez 
klasy II. Nasi uczniowie mogli w nich 
przedstawić swoją wiedzę, umiejętno-
ści organizacyjne oraz talenty kraso-
mówcze, aktorskie, wokalne i taneczne.

Gimnazjum w Psarach

DZIEŃ OTWARTY – DZIEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Szóstoklasiści podczas warsztatów z chemii i biologii

Teatr Rozrywki to młoda instytucja 
kultury, od lat ciesząca się mianem jed-
nego z najlepszych teatrów muzycznych. 
Dlaczego? Bo z pewnością młody teatr 
przyciąga młodych. Z tego właśnie po-
wodu 9 kwietnia 2015 r. grupa szkolnych 
teatromanów wybrała się na nocną, pol-

ską prapremierę musicalu Lee Halla i El-
tona Johna pt. „Billy Elliot”.

Polacy znają wzruszającą historię 
chłopca, który zamiast bokserem posta-
nowił (wbrew wszystkiemu i wszystkim) 
zostać tancerzem klasycznym. „Billy El-
liot” to znakomity materiał muzyczny i 
literacki, ubrany w piękną, wzruszającą 
formę oraz – co najważniejsze – niosący 

istotne i nośne przesłanie, które mło-
dym odbiorcom nie pozostaje obojęt-
ne. To opowieść o spełnianiu marzeń, o 
ciężkiej pracy i zrzucaniu mentalnych pęt 
i ograniczeń. O walce ze stereotypami, 
o pasji i sile charakteru. I o samotności 
w realizowaniu najskrytszych marzeń… 
Polecamy!

Gimnazjum w Psarach

BILLY ELLIOT

15 kwietnia 2015 r. najstarsza grupa 
przedszkolaków „Mądre Sowy” wy-
jechała powtórnie na wycieczkę do 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Będzinie.

Celem wyjazdu była kontynuacja in-
tegracji z przedszkolakami uczęszcza-
jącymi do ośrodka jak również zajęcia 
edukacyjno-artystyczne. Dzieci po-
dzielone na dwa zespoły brały udział 
w zajęciach ceramicznych: lepiły z gli-
ny serca – prezenty dla rodziców. W 
sali zabaw ruchowych wspinały się na 
ściankę, grały na bębnach i metalo-
wych wazach, skakały z liny, bujały się 

na huśtawce. Na warsztatach plastycz-
nych wykonały bociany z wacików ko-
smetycznych, obserwowały pracę ma-
szyny, która haftuje. Na zakończenie 
spotkania dzieci skonsumowały czeko-
ladowe babeczki przygotowane przez 
uczniów. W miłej i życzliwej atmosfe-
rze rozstały się z opiekunami.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i 
gronu pedagogicznemu za możliwość 
goszczenia w tejże placówce. Podzię-
kowanie składamy również mamie 
Niny p. Agnieszce Zapora, która po-
mogła w organizacji wyjazdu.

Przedszkole w Sarnowie

POWTóRNA WIZYTA

Przedszkolaki podczas 
zajęć artystycznych
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Konkurs przebiegał w dwóch katego-
riach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

W pierwszej grupie sprawdzano wiedzę 
i umiejętności z języka angielskiego, nie-

mieckiego i rosyjskiego. Młodzież ponad-
gimnazjalna musiała się ponadto wyka-
zać znajomością lingwistyki hiszpańskiej. 
Do konkursu łącznie zgłoszono aż 60 
uczniów z całego powiatu będzińskiego.

Młodzi przedstawiciele z gminy Psary 
odnieśli znaczące sukcesy. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych – j. rosyjski – 
pierwsze miejsce zajął Krystian Machura. 
W kategorii szkół gimnazjalnych – rów-
nież j. rosyjski – I miejsce zdobyła Renata 
Kudriastieva, a II miejsce Władysław Jaro-
szyński. Natomiast doskonałą znajomo-
ścią j. niemieckiego wykazał się Aleksan-
der Kotuła, zajmując I miejsce w grupie 
młodszej; trzecia lokata w tej samej kate-
gorii przypadła Mariannie Ciastoń.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszego rozwoju językowych 
pasji.

Red.

MAMY LAUREATóW POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKóW OBCYCh
20 marca 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Powiato-

wego Konkursu Języków Obcych zorganizowanego przez III Liceum 
Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Będzinie, w którym miejsca na 
podium zajęło 5 młodych mieszkańców naszej gminy.

Laureaci Powiatowego Konkursu Języków Obcych

W tym miejscu wszystko jest wyjątkowe. Od budynku poczy-
nając, który imponuje piękną architekturą, a na sali koncertowej 
kończąc. Sala jedna z najlepszych w Europie przyciąga najlep-
szych artystów ale i wysmakowanych melomanów. Widownia 
jest pełna na każdym koncercie. Uwagę przykuwa kolorystyka 
wnętrza, zastosowane materiały wykończeniowe oraz niezliczo-
na ilość imponujących rozwiązań technicznych, gwarantujących 
najwyższą jakość doznań akustycznych.

Celem udziału w koncercie było zainteresowanie uczniów 
muzyką klasyczną w miejscu, które zachwyca i na długo pozo-
staje w pamięci. W piątkowym repertuarze w wykonaniu Or-
kiestry Kameralnej AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia znalazły 
się utwory: Henryk Mikołaj Górecki – „Trzy utwory w dawnym 
stylu”, „Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową op. 40”, 
Piotr Czajkowski – „Serenada na orkiestrę smyczkową op. 48.”

Głównym zamierzeniem opiekunek klubu SAS ¬– Grażyny 
Polasiak i Marzeny Gałki-Frejowskiej było, w tym przypadku, 
kształtowanie u uczniów wrażliwości muzycznej, wyrabianie po-
trzeby bywania na koncertach w miejscach do tego przeznaczo-
nych, otwartości na kulturę przez duże K, w opozycji do tego, co 
proponuje tzw. kultura masowa.

Ogromnie istotnym elementem edukacji w instytucjach kul-
tury jest nabywanie umiejętności właściwego odbioru dzieła – tu 
konkretnie utworu muzycznego. Dzięki obcowaniu z bogatym 
muzycznie środowiskiem odbiorca może poprawić samoocenę i 
samopoczucie, lepiej poznaje kulturę, uwrażliwia się. Przy okazji 
okazuje się, że klasyka też może być „trendy”. SP Sarnów

KLUB SAS PROMUJE EDUKACJĘ MUZYCZNą
27 marca, w piątkowy wieczór, członkowie Klub Twórczego Poznawania świata „Szlakiem Alfreda Szklar-

skiego” (SAS) uczestniczyli w koncercie muzyki klasycznej w nowej, niezwykłej sali koncertowej Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Uczniowie z Sarnowa przed budynkiem Filharmonii Śląskiej

PRZEGLąD MAŁYCh FORM TEATRALNYCh – MELPOMENA 2015
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Szkole Podstawowej w Gródkowie odbył się XI Przegląd Małych 

Form Teatralnych „Szkolne Spotkania z Melpomeną”.
Celem przedsięwzięcia było stworze-

nie możliwości twórczego spotkania ze-
społów teatralnych szkół podstawowych 
i gimnazjum. Zaproszenie na uroczystość 
przyjęli Dyrektorzy szkół, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica, 
radny Gródkowa- Robert Zieliński oraz 

metodyk języka polskiego – Teresa Ko-
smala-Gąsior. Przybyłych gości, nauczy-
cieli oraz młodych artystów przywitała 
dyrektor szkoły – Bożena Wieczorek.

Przegląd na stałe zagościł w kalenda-
rzu imprez kulturalnych naszej szkoły. W 
tym roku imprezę zorganizowano już po 

raz jedenasty. Na scenie wystąpiło pięć 
grup teatralnych, które w inscenizacjach 
poruszały różnorodne tematy. Wszyst-
kie grupy profesjonalnie przygotowały 
scenografię, kostiumy, choreografię oraz 
oprawę muzyczną spektakli.

ciąg dalszy na str. 14



14

W uroczystości wzięli udział podopieczni Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z Będzina, którzy przybyli wraz z Kierownikiem 
WTZ – Iwoną Wszelaką, Prezesem Stowarzyszenia „Bądź z 
Nami” – Tadeuszem Gurda, opiekuni warsztatów oraz zgro-
madzeni goście.

W pierwszej części spotkania, można było zobaczyć wy-
stęp przygotowany przez uczestników WTZ w Będzinie. Ar-
tyści przygotowali przedstawienie pt: „Ja, Ty i program TV”, 
składające się z krótkich występów nawiązujących kolejno do 
programów telewizyjnych, które można zobaczyć na różnych 
kanałach. Prezentowane programy to: Prognoza Pogody TVP 
1, serial „Ojciec Mateusz”, reklama „Winiary”, kanał muzyczny; 
program „Disco znaczy wszystko” oraz mecz piłki nożnej. Na 
koniec nawiązano do telewizji sprzed lat i w ramach programu: 
„Co on robił gdy miał 5, 10, 15 lat…” uczestnicy śpiewali pio-
senkę Wojciecha Gąsowskiego pt. „Gdzie się podziały tamte 
prywatki?”. W ten sposób zakończyła się część artystyczna.

Kolejnym punktem programu był krótki wykład Doroty 
Warczok-Paciej, która w kilku zdaniach przybliżyła życie osób 
z niepełnosprawnością widziane z ich perspektywy. Wykład za-
kończył część oficjalną obchodów, której towarzyszył kiermasz 
ozdób świątecznych przygotowanych przez uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Będzinie. Następnie znalazł się czas 
na rozmowy, wymianę doświadczeń i wspólną kawę. GBP

Ich występy oceniało jury, które do-
ceniło talent młodych aktorów. Zwy-
cięzcy otrzymali statuetkę „Osobowość 
teatralna”. Za stworzenie indywidual-
nych kreacji zostali wyróżnieni: Paulina 
Hamera i Marcin Dulik – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach; 
Aleksandra Pawlik i Oliwia Świątkowska 
– Szkoła Podstawowa w Dąbiu; Kajetan 
Kyrcz i Izabela Sochacka – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie; Mar-
tyna Maj i Julia Polak – Szkoła Podstawo-
wa w Gródkowie; Alicja Galeja i Michał 
Kałuża – Gimnazjum w Psarach. Poziom 
wykonania sztuk teatralnych był bardzo 
wysoki i wszyscy uczestnicy zasłużyli na 

uznanie za zaangażowanie i twórczą ak-
tywność. Dziękujemy za świetną zabawę 

i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 
„Melpomeny”. SP w Gródkowie

KULTURA

SPOTKANIA Z KRZYSZTOFEM PETKIEM

TWóRCZE śWIĘTO NIEPEŁNOSPRAWNYCh
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach – po raz drugi – we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej 

w Będzinie (WTZ) zorganizowała uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełno-
sprawnych, które miały miejsce 26 marca 2015 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

Występ uczestników terapii zajęciowej

Przekonaliśmy się o tym 23 marca, kie-
dy Krzysztof Petek odwiedził gminę Psa-
ry. Rano stał się gościem uczniów Szkoły 
Podstawowej w Sarnowie, a po południu 
przybył do Psar, aby porozmawiać z zain-
teresowanymi mieszkańcami gminy.

Oba spotkania były fascynujące, bar-
dzo dynamiczne, ciekawe, z ogromnym 
ładunkiem cennych emocji i wartości, 
które podróżnik przekazywał – zwłasz-
cza młodzieży – w sposób bezpośredni, 
prosty, posługując się porównaniami i 
przykładami. Dużo opowiadał o wypra-

wach i szkołach przetrwania, o tym jak 
daleko odeszliśmy od prostego życia na 
łonie natury, jak bardzo cywilizacja nas 
„uśpiła”. A po południu braliśmy udział 
w fascynującej wyprawie po południo-
woamerykańskiej selwie (lesie równi-
kowym), w czasie której podziwialiśmy 
zapierające dech widoki – nieraz eks-
tremalne. Wtedy też przekonaliśmy się 
jak ważna w czasie wędrówki jest dobra 
maczeta, jak żyją tubylcy i czy istnieją 
jeszcze ludzie „nie dotknięci” cywiliza-
cją. GBP Krzysztof Petek w Sarnowie

Przedstawienia uczniów były niezwykle barwne

Krzysztof Petek jest podróżnikiem, organizatorem wypraw i szkół 
przetrwania, reportażystą, autorem wielu książek a do tego potrafi zaj-
mująco opowiadać.

c.d. ze str. 13 „Przegląd małych form...”
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Na zaproszenie Wójta Gminy Psary – 
Tomasza Sadłonia, Dyrektor GOK – Anny 
Nagły i Proboszcza parafii w Psarach – ks. 
Jana Piekarskiego, w tym niezwykłym wa-
rzeniu religijno-kulturalnym wzięło udział 
bardzo wielu mieszkańców gminy.

Młode artystki: Weronika Jabłońska-
-Siwiak, Aleksandra Wiwała, Magdalena 
Werner oraz Paulina Wierdak zaprezen-
towały publiczności muzykę J.S. Bacha, 
A. Vivaldiego oraz J.J. Frobergera, grając 
m.in. na klawesynie, wiolonczeli baroko-
wej i flecie Traverso. Jak podkreślił Wójt  
Tomasz Sadłoń: „Był to pierwszy tego 
typu koncert w naszej gminie, a jego na-
strojowo-liryczny charakter doskonale 
wpisywał się w zadumę i nostalgię towa-
rzyszącą okresowi Wielkiego Postu”.

W trakcie tego wydarzenia Wójt prze-
kazał zebranym najserdeczniejsze życze-
nia świąteczne. Oprócz ciepłych słów, 
mile widziane były również gorące napoje 

i słodki poczęstunek, które – w ten bar-
dzo chłodny dzień – zapewnił Gminny 
Ośrodek Kultury Gminy Psary.

Wykonawczynie są młodymi absol-
wentkami lub studentkami wyższych szkół 
muzycznych, na swoich kontach mają już 

wiele występów publicznych, sukcesów i 
wyróżnień. Są członkiniami stowarzysze-
nia artystycznego „Spectrum”, a jedna z 
nich – Paulina Wierdak – jest mieszkanką 
naszej gminy. Red.

DZIECI NA TROPIE PSYChOLOGII I KULTUROZNAWSTWA
W ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Psarach odbyły się ostatnio aż dwa interesujące wykłady. Jeden otwo-

rzył przed najmłodszymi wrota do świata psychologii a drugi wprowadził je w kolorowe kuluary kulturoznawstwa.
W sobotę 28 marca 2015 r. w Gmin-

nej Bibliotece Publicznej w Psarach ma-
łych naukowców na wykładzie powitała 
dr Dominika Siewnika-Maciuszek – zna-
komita psycholożka, nauczycielka akade-
micka, członkini Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Tematem spotkania 
było zjawisko snu człowieka. Uczestnicy – 

z pomocą wykładowcy – próbowali sobie 
odpowiedzieć na pytania: Dlaczego śpię? 
O czym śnię? Czy mogę zobaczyć jak mój 
mózg śpi? Czy będę spał tyle samo za 80 
lat? Co może zakłócać mój sen i jak mogę 
sobie z tym poradzić? I czy bajki są tylko 
na dobranoc? Spotkanie pozwoliło dzie-
ciom lepiej zrozumieć to niejasne zjawi-

sko, jakim jest sen. Uzmysłowiło im jego 
rolę dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu i jednocześnie pokazało, jak 
wiele jeszcze mamy do odkrycia w tej 
materii.

Kolejne wspólne „tropienie nauki” mia-
ło miejsce 18 kwietnia br., a poprowadził 

KULTURA

Na program koncertu złożyło się kil-
kanaście utworów muzycznych z gatunku 
jazzu, muzyki filmowej, niektóre z nich to 
własne kompozycje i aranżacje Zespołu 
lub Prezesa Stowarzyszenia „Spectrum” 
Romana Hyli.

Zespół RoyalBand został stworzony na 
początku 2010 roku przez grupkę przyja-
ciół z Romanem Hylą na czele. Początko-
wo był to big band. W takiej formie trwał 
przez 3 lata. Następnie został przemiano-
wany na kameralny zespół jazzowy.

W swojej już 5-letniej historii kon-
certowali m.in. w: Katowicach, Będzinie, 
Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej. W tym 
roku zespół uświetnił galę sportową AWF 

w Katowicach. W programie, oprócz 
standardów jazzowych i muzyki filmowej, 
ma on własne aranże i kompozycje.

W Preczowie RoyalBand wystąpił w 
składzie: Mateusz Białas – saksofon al-
towy; Maciej Kleszcz – saksofon altowy 
i tenorowy; Piotr Garczyk – saksofon 
tenorowy, trąbka, tuba; Gabriela Mirek – 
trąbka; Janusz Gocyła – trębacz; Michał 
Bzowski – puzon; Agnieszka Wiktorska 
– flecistka; Paulina Zawadzka – flecistka; 
Michał Rerak – perkusja; Dominika Ha-
mera; Kinga Kopka; Karol Kopka; Roman 
Hyla - lider zespołu, pianista, kompozy-
tor i aranżer.

Red.

LIRYCZNIE I BAROKOWO
27 marca w budynku remizy OSP w Psarach odbył się uroczysty koncert muzyki dawnej i sakralnej. Koncert po-

przedziła Msza święta w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach oraz droga krzyżowa ulicami gminy.

Koncert muzyki dawnej w remizie w Psarach

MŁODZI MUZYCY W PRECZOWIE
12 kwietnia w gościnnych murach Ośrodka Kultury w Preczowie odbył 

się wspaniały koncert młodych muzyków należących do Zespołu RoyalBand, 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystycznym „Spectrum”.

ciąg dalszy na str. 16

Wokalistka Dominika Hamera
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Zgodnie z regulaminem, w konkursie 
udział mogli wziąć tylko mieszkańcy gmi-
ny Psary w poszczególnych kategoriach 
zależnych od wieku i płci. Mistrzostwa 
zostały rozegrane systemem brazylij-
skim (odpada się dopiero po przegraniu 
drugiego meczu). Mistrzostwa poprowa-

dził zawodowy sędzia. Zwycięzcom na-
grody rzeczowe oraz puchary wręczył 
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii:
• Kategoria szkoły podstawowe klasy I- 

III chłopcy: 1. Niesiołowski Ksawery, 
2. Polak Antoni, 3. Rabiega Bartosz. 

• Kategoria szkoły podstawowe klasy IV 
– VI chłopcy: 1. Jęsiek Jakub, 2. Kyrcz 
Kajetan, 3. Pierzchała Michał

• Kategoria gimnazjum chłopcy: 1. Au-
gustyn Kamil, 2. Witek Mateusz, 3. 
Kotuła Bartłomiej

• Kategoria mężczyzn do lat 30: 1. Sza-
fruga Piotr, 2. Osada Mateusz, 3. No-
wosielski Krystian

• Kategoria mężczyzn do lat 50: 1. Skot-
nicki Andrzej, 2. Sibielak Marcin, 3. 
Kotuła Rajmund

• Kategoria mężczyzn od lat 50: 1. Sa-
dłoń Jerzy, 2. Sibielak Ireneusz, 3. 
Pierzchała Stefan
W kategorii kobiet nagrodzone zo-

stały wszystkie panie: Jęsiek Alicja, Lis 
Paulina, Pierzchała Agnieszka, Cwała 
Wiktoria, Nawrot Anna, Jałocha Wik-
toria, Boryka Agata, Waluga Magdale-
na, Anna Jewak.

Red.

KULTURA / SPORT

MISTRZOSTWA GMINY PSARY W TENISIE STOŁOWYM 2015
19 kwietnia 2015 r. w Gimnazjum w Psarach odbyły się Mistrzostwa Gminy Psary w Tenisie Stołowym, których 

organizatorem było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina Psary” oraz Urząd Gminy w Psarach.

Wyróżnieni uczestnicy Mistrzostw Gminy Psary w tenisie stołowym 2015

je dr inż. Łukasz Wróblewski – znany kul-
turoznawca i podróżnik po egzotycznych, 
często dalekich od cywilizacji krajach. 
Obieżyświat w bardzo ciekawy sposób 
przybliżył słuchaczom historię, tradycje 
i zwyczaje Indian Ameryki Północnej i 
Południowej. Swoją opowieść wzbogacił, 
prezentując przedmioty przywiezione z 
podróży do obu Ameryk. Mali studen-
ci mieli okazję przyjrzeć się dokładnie 
przedmiotom codziennego użytku, do-
tknąć łuków i strzał. Największą jednak 
atrakcją okazała się możliwość przymie-

rzenia pięknego pióropusza i zagrania na 
indiańskich instrumentach. Wykład oka-
zał się bardzo interesujący, a opowieści o 
życiu i kulturze Indian niezwykle barwne 
i fascynujące.

W ramach tego semestru odbędą się 
jeszcze dwa spotkania naukowe z dzieć-
mi. Kolejne będzie dotyczyło zagadnień 
geologicznych, a dokładnie świata dino-
zaurów. Więcej informacji o projekcie 
„Uniwersytet Dziecięcy” można znaleźć 
na stronach internetowych psarskiej bi-
blioteki: www.biblioteka.psary.pl

Red.
Uczestnik wykładu

w barwnym pióropuszu

c.d. ze str. 15 „Dzieci na tropie...”

MAJOWE ATRAKCJE W BIBLIOTEKACh

W tym czasie specjalnie dla uczniów 
odbędą się spotkania autorskie z jednymi 
z najbardziej poczytnych polskich pisarzy. 
8 maja dzieci z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Strzyżowicach zobaczą się 
z Melanią Kapelusz, a następnie 14 maja 
z Barbarą Kosmowską. Z kolei uczniów 
Szkoły Podstawowej w Gródkowie od-
wiedzi Roksana Jędrzejewska-Wróbel. 
Na gimnazjalistów również czeka nie lada 
gratka, ponieważ noc z 15 na 16 maja spę-
dzą w budynku biblioteki w Psarach, gdzie 
odbędą się nocne warsztaty teatralne.

Atrakcji nie zabraknie również dla słu-
chaczy Uniwersytetu III Wieku, którzy 

14 maja o godz. 17:00 przysłuchiwać się 
będą wykładowi prowadzonemu przez 
mgr Agnieszkę Niewiarę pt. „Ołtarz 
Wita Stwosza – dzieło powstałe na styku 
dwóch światów”. Wstęp na prelekcję bę-
dzie wolny. Jeszcze w tym samym miesią-
cu seniorzy będą także mogli udać się na 
wycieczkę do Krakowa.

Na podsumowanie bibliotecznego 
święta planowany jest występ wyśmie-
nitego chóru „Halka” z Kozłowej Góry, 
który znany jest już w naszej gminie ze 
wspaniałych koncertów na wysokim po-
ziomie. Występ odbędzie się 27 maja o 
godz. 18:00 w sali bankietowej Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Psarach. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do wzięcia udziału w wydarzeniach przy-
gotowanych przez naszych bibliotekarzy.

GBP

W maju obchodzimy Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza. Z tego powodu Gminna Biblioteka Publiczna w 
Psarach przygotowała wiele atrakcji dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

ZAPROSZENIE NA 

KONCERT 
CHÓRU HALKA

27 maja 2015 r., godz. 17:00 
sala bankietowa w Psarach

WSTĘP BEZPŁATNY!
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Kopalnia w Gródkowie
Kopalnia w Gródkowie nosiła nazwę 

„Wanda”, eksploatowano ją w latach 
1910-1924. Została założona przez Spółkę 
Akcyjną w składzie: inż. Józef Chełmiński 
(osoba z kierownictwa kopalni „Antonii” 
w Łagiszy), Jan Szpak i Czesław Nikodem 
(były mieszkaniec Gródkowa). Wiadomo, 
że kopalnia „Wanda” eksploatowała dwa 
pokłady węgla 805 i 808, które zalegały 
na głębokości odpowiednio 40 m i 120 
m. „Grubość” wybieranych pokładów 
wynosiła 0,8-1,0 m. Kopalnia udostępnio-
na była trzema dowierzchniami i dwoma 
szybami wydobywczymi. Pierwsza do-
wierzchnia zlokalizowana była na posesji 
braci Adama i Eugeniusza Rubików na 
ulicy Górnej obok Parciny (wzgórze na 
terenie Grodźca). Druga dowierzchnia 
znajdowała się przy lesie grodkowskim 
(na wschód od miejsca zlikwidowanego 
szybu VII kopalni „Grodziec”), a trzecia – 
na posesji Edmunda Błacha przy ul. Leśnej 
na przeciwko obecnej szkoły podstawo-
wej w Gródkowie. Urobek wydobywa-
no za pomocą dwóch szybów. Pierwszy 
znajdował się za skrzyżowaniem ul. Zwy-
cięstwa z ulicą Grodziecką w odległości 
40 m na południe od ulicy Grodzieckiej; 
dziś teren ten jest zabudowany, a ulica na 
zachód od Grodzieckiej to ul. Spokojna. 
Drugi szyb znajdował się w lesie grod-
kowskim – obecnie ul. Zwycięstwa, po 
drugiej stronie istniejącego obecnie domu 
nauczyciela. Szyby te zostały zlikwidowa-
ne prawdopodobnie w latach 1924-1926, 
przez samoczynne zawalenie oraz czę-
ściowe zasypanie przez gospodarzy. Na 
powierzchni brak śladów z uwagi na pola 
uprawne. Kiedy z wyrobisk „Wandy” do 
klinkierni przedostała się woda, przyta-
piając jej część, roboty zostały przerwa-
ne a wodę wypompowywano niemal 
przez 3 dni. Na głębokości ok. 10-12 m 
pod powierzchnią, w wyrobisku klinkier-
ni widać było odsłonięte stare wyrobisko 
chodnikowe kopalni „Wanda”, mocno za-
ciśnięte w obudowie drewnianej w więk-
szości połamanej. Ciekawostką może być 
fakt, że pracujący w wyrobisku klinkierni 
wydobywali węgiel na własne potrzeby 
w sąsiedztwie odsłoniętych chodników 
pokopalnianych. W kopalni „Wanda” pra-

cowało około 100 ludzi, w tym młodocia-
ni, a nawet dzieci. Można wnioskować, że 
kopalnia „Wanda” eksploatowała węgiel 
na dość dużym obszarze. Dziś na terenie 
Gródkowa zapomniano nie ma już wi-
docznych śladów o dawnym górnictwie. 
Zatarciu uległa również pamięć o tym. Po 
zlikwidowaniu wież szybu i wentylatorów 
zapanowała cisza. Wyburzono budynki 
(kanały wentylatorów i budynek maszyny 
wyciągowej), zasypano skałą polną szyb 
nr VII, a na zrębie szybu wykonano płytę 
żelbetową.

Kopalnia w Malinowicach
Wieś Malinowice jest najbardziej wysu-

niętą na północ miejscowością na obrze-
żu wschodnim Niecki Bytomskiej. Wia-
domo, że grupie warstw brzeżnych tzw. 
malinowickich istnieje jedyny pokład 901. 
Nie posiadamy jednak wiedzy o tym, jaką 
ma grubość i na jakiej głębokości zalega. 
Należy sądzić, że pokład 901 zalegał dość 
płytko. R. Zalewski w „Węglokopy w Za-
głębiu Dąbrowskim” zaliczył kopalnię 
w Malinowicach do tzw. „węglokopów”, 
czyli prymitywnych kopalni węgla, za-
zwyczaj kamiennego, zlokalizowanych na 
gruntach prywatnych (kopalnia płytka od-
krywkowa). Węglokopy istniały w latach 
1830-1860 i wiele z nich po roku 1863 
było już nieczynnych. Tak też było z jedyną 
na terenie wsi Malinowice kopalnią węgla 
kamiennego „Malinowice”. Kopalnię zało-
żono w 1856 r. i przetrwała jedynie cztery 
lata. Była to własność prywatna. Do kogo 
dokładnie należała i ile z niej wydobyto – 
nie wiadomo. Wyrobisko „Malinowice” 
odnajdujemy na mapie Hempla, na której 
widać, że znajdowała się nad potokiem po 
prawej stronie drogi z Malinowic do Sar-

nowa – na pograniczu wiosek. Prawdo-
podobnie istnienie kopalni „Malinowice” 
sprawiło, że wioskę w 1874 r. nabył książę 
Hohenlone. Za jego panowania rządcą 
wsi był Jaszewski. W Malinowicach istniał 
dwór i majątek dworski. W roku 1909 
książę sprzedał ten majątek Towarzystwu 
Górniczo-Przemysłowemu „Saturn”. Zaś 
w 1929 r. dwór nabył Edmund Olszewski, 
potomek szlachty siewierskiej, a część pól 
dworskich odkupili gospodarze z Psar.

Kopalnia węgla w Sarnowie
W Sarnowie niedługo przed 1863 r. 

istniały jeszcze trzy dwory – pomimo 
wcześniejszego uwłaszczenia chłopów. 
Ich właścicielami byli: Łapińscy, Ściśliccy 
i Błaszczyński. Szlachcic Kajetan Ściślicki 
uruchomił małą kopalnię węgla w rejonie 
Żurawińca – na pograniczu ul. Wiejskiej 
w Psarach i ul. Wiejskiej w Sarnowie. 
Nadał jej nazwę „Sylwestra” od imienia 
swojej żony, Sylwestry Bednarczykowej. 
Kopalnia eksploatowała cienkie pokłady 
węgla w warstwach sarnowskich o nie-
znanej numeracji i grubości; istniała w la-
tach 1877-1885. Produkcja w 1880 r. się-
gała maksymalnie 324 t.

Tadeusz Trzcionka

Errata do artykułu „Szlakiem kopalń w gmi-
nie Psary” z nr 01/116 (styczeń 2015 r.)
Było: Piątą kopalnię „Psary” uruchomiono 
w 1920 r., a jej eksploatacja trwała 29 lat.
Ma być: Piątą kopalnię „Psary” uruchomio-
no w 1920 r., a jej eksploatacja trwała do 
1929 roku.
Było: W tym roku udało się znaleźć nieczyn-
ną studnię…
Ma być: W 2014 roku udało się znaleźć nie-
czynną studnię…

hISTORIA

W artykule pt. „Szlakiem kopalń w Gminie Psary” opublikowanym w „Głosie Gminy Psary” w numerze stycz-
niowym br. opisano historię kopalń węgla w samych Psarach oraz zaznaczono, że na terenie Strzyżowic czynnych 
było pięć kopalń, których eksploatacja trwała od 1824 r. do 1922 r. (98 lat). Dziś opiszę historię pozostałych kopalń 
na terenie gminy Psary na przełomie XIX i XX wieku. Były to kopalnie w Gródkowie, Malinowicach, i Sarnowie 
zlokalizowane w północnym obrzeżu Niecki Bytomskiej (podobnie jak Psary i Strzyżowice). W każdej w wy-
mienionych miejscowości znajdowało się jedno wyrobisko górnicze.

SZLAKIEM KOPALŃ WĘGLA W GRóDKOWIE, MALINOWICACh I SARNOWIE
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Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się 
Twoja przygoda z sutaszem?

Aleksandra Warchoł: Pamiętam, 
kiedy pierwszy raz zobaczyłam rzeczy 
robione tą techniką – nie mogłam uwie-
rzyć, że to jest zrobione z cienkiego 
sznurka, bo wyglądało nieziemsko. Do 
tego zauroczyły mnie fantazyjne kształ-
ty i kolory. Uznałam, że powinnam 
coś takiego wykonać, a przynajmniej 
spróbować. Miałam wiele obaw, bo nie 
trzymałam igły w ręce od wielu lat, a 
rękodziełem w żadnej formie nigdy się 
nie zajmowałam, nikt w rodzinie też nie 
miał takiego hobby. Nieoczekiwanie po-
lubiłam zabawę ze sznurkami, nauczyła 
mnie cierpliwości, rozwija moją kre-
atywność i jest wspaniałą odskocznią od 
pracy zawodowej. Ciągle stawiam sobie 
nowe cele: by być precyzyjną, robić bar-
dziej skomplikowane wzory, czy szukać 
nowych form sutaszu – dzięki temu 
rozbudzam w sobie entuzjazm i nie nu-

dzę się zszywaniem sznurków. Tworzę 
unikalne egzemplarze, nie powielam 
wzorów, ciągle szukam nowych form, 
nie ograniczam się do jednego stylu. 
Oprócz sutaszu tworzę także prace 
koralikowe, haft koralikowy i shibori (z 
barwionej wstążki jedwabnej).

GGP: Co Cię inspiruje?
AW: Źródłem mojej inspiracji jest 

natura, architektura i malarstwo. Wspa-
niałym skutkiem ubocznym mojej pasji 
do sutaszu jest ogólnie miłość do rę-
kodzieła. Uwielbiam oglądać blogi mi-
strzyń innych technik. Chociaż moja 
praca zawodowa jest po części twór-
cza, to dopiero robiąc biżuterię sutasz, 
mogę w pełni realizować swoje pomysły 
i cieszyć się jej efektami. 

GGP: Wiemy, że prowadzisz rów-
nież magazyn internetowy „Szuflada”, 
opowiedz nam więcej o tym projekcie.

AW: „Szufladę” prowadzę razem 
z koleżankami, które również tworzą 

prace w różnych technikach i publikują 
je w sieci. W ramach bloga organizuje-
my konkursy z nagrodami, przybliżamy 
sylwetki ciekawych twórców i wyda-
jemy magazyn internetowy „Szuflada 
Pełna Inspiracji”. Naszym celem jest 
wzbudzanie zainteresowania rękodzie-
łem. Skupiamy się na radości, jaką może 
dać tworzenie. Jeśli chodzi o mnie, to 
kontakt z osobami dzielącymi moje za-
interesowania jest dla mnie wyjątkowo 
inspirujący i nadał nowy kierunek moje-
mu hobby, jakim jest dzielenie się zdo-
bytą wiedzą.

GGP: Gdzie możemy w najbliższym 
czasie obejrzeć Twoje prace?

AW: Prace na bieżąco publikuję na 
swoim blogu i profilu facebookowym. 
Mam także w planach organizowanie na 
terenie gminy warsztatów rękodzielni-
czych w technikach, w których tworzę.

GGP: Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy wiele radości z tworzenia.

Aleksandra Warchoł jest mieszkanką naszej gminy, która od lat pasjonuje się wykonywaniem biżuterii w 
technice sutaszu, polegającej na artystycznym zszywaniu wiskozowych sznurków z jednoczesnym wplataniem 
w nie ozdób np. koralików, kamieni. Ola zaczęła szyć od lutego 2012 r., a jej twórczość jest z roku na rok coraz 
bardziej popularna. Jej bloga (lolissa.blogspot.com) poświęconego technice sutaszu śledzi wiele osób. Na co 
dzień wspólnie z mężem prowadzi firmę FasArt, która wykonuje sztukaterię budowlaną.

ALEKSANDRA WARChOŁ I JEJ BIżUTERYJNA PASJA

Prace Aleksandry Warchoł

Aleksandra Warchoł pasjonuję się 
wyrabianiem biżuterii techniką

sutaszu i shibori

WYWIAD Z MIESZKAŃCEM




