
Koszt inwestycji wyniósł 1 924 641,41 
zł z czego połowa została pokryta z do-
tacji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Budowa ul. Szkolnej w Preczowie 
była największą inwestycją drogową 
realizowaną przez gminę w tym roku. 
Wykonawcą przedsięwzięcia zostało 
konsorcjum firm: P.P.U.H. LIBUD S.C. 
Liberda A., Liberda J. oraz Wojewódz-
kie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych w Katowicach – wyłonione w 
drodze przetargu. Przebudowano pra-
wie kilometr drogi oraz skrzyżowanie 
ul. Szkolnej z ul. Wiejską i ul. Sosnową. 
Jezdnię wykonano z asfaltobetonu, a 
na całej jej długości powstał chodnik i 
rów odwadniający oraz, na wybranych 
odcinkach, także kanalizacja burzowa, 
która odprowadza wody opadowe do 
Przemszy.

Z nowej drogi jest bardzo zadowo-
lony radny gminy Psary z Preczowa – 
Jarosław Nowak: „Cieszę się, że ulica 

Szkolna w naszym sołectwie ma nową 
nawierzchnię. Jej stan już od kilkudzie-
sięciu lat wymagał przeprowadzenia 
gruntownego remontu. Droga ma te-
raz także chodnik, co jest kluczowe 
dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jest 
to ulica, na której występuje najwięk-

szy ruch samochodowy i pieszy w Pre-
czowie, ponieważ przy niej znajduje się 
kościół oraz sklep spożywczy, a po-
nadto wiedzie ona bezpośrednio nad 
zbiornik wodny Pogoria w Dąbrowie 
Górniczej”.

Red.
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Pod koniec października zakończono przebudowę ulicy Szkolnej w Preczowie. Od tej jesieni można już 
korzystać z 1012 metrów bieżących drogi wykonanej z asfaltobetonu kosztem blisko 2 mln złotych.
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Fiat Ducato model 290 posiada po-
większona kabinę do przewozu 7 osób 
oraz dużą skrzynię ładunkową. Samo-
chód ten znacznie ułatwi transport pra-
cowników budowlanych oraz sprzętu i 
materiałów niezbędnych do wykonania 
robót na terenie naszej gminy. Miesięcz-
ny koszt leasingu tego pojazdu wynosi 
1812,10 zł netto i został ustalony w wyni-
ku konkurencyjnego zapytania ofertowe-

go, obejmującego trzech oferentów.
Leasing nowego samochodu nie jest 

jedyną inwestycją związaną z moderni-
zacją i rozbudową wyposażenia Zakładu. 
Już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg 
na zakup ciągnika rolniczego z przyczepą, 
który umożliwi szybsze i łatwiejsze pro-
wadzenie prac porządkowych w gminie 
oraz posłuży do transportu materiałów. 
W ramach tego samego zamówienia pu-

blicznego zostanie zakupione także do-
datkowe wyposażenie do ciągnika: pług 
typu V do odśnieżania oraz posypywar-
ka piasku i soli do ulic. Sprzęt ten będzie 
służył zimą do utrzymania porządku na 
drogach, chodnikach, placach i parkin-
gach. Ponadto w listopadzie w Zakładzie 
pojawił się nowy sprzęt: teleskopowa 
podkrzesywarka do pielęgnacji drzew z 
poziomu ziemi, piła łańcuchowa, pilarka 
łańcuchowa, lekki kombimotor wraz z 
akcesoriami takimi jak nożyce do zarośli, 
nożyce do żywopłotów na wysięgniku 
oraz kosa mechaniczna spalinowa.

Dobrze wyposażony w sprzęt Zakład 
Gospodarki Komunalnej będzie mógł re-
alizować nowe zadania, które zostały mu 
przekazane przez Urząd Gminy Psary z 
początkiem listopada. Chodzi między in-
nymi o letnie i zimowe utrzymanie dróg, 
utrzymanie terenów zielonych, bieżące 
utrzymanie oznakowania dróg oraz usługi 
z zakresu utrzymania porządku w gminie.

Red.

inwESTycjE

na początku listopada Zakład Gospodarki komunalnej w dąbiu wziął w leasing nowy samochód dostawczy Fiat 
ducato. wkrótce zakupiony zostanie także ciągnik z pełnym wyposażeniem do utrzymania porządku na drogach.

nOwE POjaZdy na wyPOSażEniu ZGk w dąbiu

Nowy samochód dostawczy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu

Największe postępy przy budowie 
chodników widać w Psarach przy ul. 
Malinowickiej, gdzie kostką betonową 
został wyłożony fragment od kwiaciar-
ni do przystanku przy ul. Wiejskiej, a 
przy ulicy Malinowickiej zamontowano 
także nową podświetlaną wiatę przy-
stankową. Prace uzupełniające prowa-
dzone są na ul. Belnej w Strzyżowi-
cach. W Preczowie przy ul. Wiejskiej 
(fragment od skrzyżowania z ul. Polną 
do posesji nr 16) wykonywana jest 
podbudowa pod chodnik. Natomiast w 
Brzękowicach Górnych powstaje od-
wodnienie drogi powiatowej w postaci 
235 m.b. kanalizacji deszczowej zloka-
lizowanej na tzw. „Gościńcu”. Roboty 
związane z odwodnieniem prowadzo-
ne są również przy tamtejszej remizie, 
dzięki czemu wody opadowe nie będą 
już spływać na teren wokół obiektu 
oraz drogę polną za nim. Oprócz tego 
wybudowano już większość chodni-
ków wraz z odwodnieniem w Górze 
Siewierskiej na ul. Kościuszki (fragment 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 913 do rejonu posesji nr 2). Trwają 

tam jeszcze roboty uzupełniające.
Wszystkie wyżej opisane inwesty-

cje są finansowane przede wszystkim 
ze środków samorządu gminy Psary, 
chociaż kwestia remontu chodników 
wzdłuż dróg powiatowych znajdujących 
się na terenie gminy to obowiązek władz 
Powiatu Będzińskiego. Jednakże z uwa-
gi na bardzo złą sytuację finansową tej 
instytucji, Gmina Psary dotuje wybrane 
zadania inwestycyjne w celu przyspie-

szenia ich realizacji i zagwarantowania 
odpowiedniej ilości i jakości tychże prac. 
Dzięki dobrej sytuacji finansowej Gminy 
Psary wsparcie finansowe dla Powiatu 
Będzińskiego jest rekordowe i wyniesie 
maksymalnie 890 453,43 zł. Powiat prze-
znaczył w 2015 roku na te zadania jedy-
nie 5 tys. zł, ale zadeklarował, że w 2016 
roku zwiększy finansowanie ze swojej 
strony do 500 tys. zł.

Red.

Trwa budowa nowych chodników na terenie naszej gminy. Obecnie największe roboty prowadzone są w Pre-
czowie i Górze Siewierskiej. w pozostałych miejscach wykonywane są prace uzupełniające i wykończeniowe.

POSTęPy w budOwiE chOdników

Nowa wiata przystankowa oraz chodnik na ul. Malinowickiej w Psarach
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Elewacja budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzękowicach zo-
stała odświeżona i zawieszono na niej 
płaskorzeźbę Świętego Floriana oraz 
wykonano ozdobny napis. Z kolei 
wewnątrz budynku wyremontowano 
klatkę schodową: na jej ścianach poło-
żono gładź oraz tynk strukturalny.

Zmiany zaszły także w strażackim 
garażu, gdzie oprócz nowych tynków 
pojawiły się specjalne szafki na odzież 
druhów oraz przechowywanie indywi-
dualnego sprzętu. Ta z pozoru drobna 

zmiana porządkowa pomoże jednak 
skrócić czas zebrania się strażaków do 
wyjazdu do akcji.

Oprócz prac związanych z budyn-
kiem OSP Goląsza-Brzękowice re-
mont przeszedł również wóz pożar-
niczy marki STAR 244, który został 
przystosowany do przewozu straża-
ków z wyposażeniem. Wykonanie tej 
karosacji pokryto w całości ze środ-
ków dotacji celowej przyznanej przez 
samorząd gminy w wysokości 125 tys. 
złotych.

Red.

inwESTycjE

Płaskorzeźba Świętego Floriana na nowej elewacji

Pierwszą inwestycją objętą w tym 
przetargu jest remont budynku gospo-
darczego w Sarnowie, wykorzystywane-
go przez członków Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych z gminy Psary. Wy-
konawcą tego zadania zostało Hutnicze 
Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbro-
wa Górnicza Sp. z o.o. Firma ta za kwotę 
58 681,91 zł zmieni konstrukcję dachu na 
dwuspadowy oraz wyremontuje wnę-
trze budynku, w którego części zostaną 
położone nowe tynki, a wszystkie ścia-
ny będą pomalowane. Odświeżone zo-
stanie także dojście do budynku. Firma 
wykonała już nową więźbę dachową na 
budynku, zasilanie napowietrzne oraz 
prowadzi prace przy ociepleniu ścian 
budynku. Wszystkie roboty w Sarnowie 
mają się zakończyć do lutego 2016 r.

Kolejną inwestycją jest rozbudowa 
pomieszczeń socjalnych dla OSP w Dą-
biu – część obiektu znajdująca się przy 
garażach remizy zostanie przebudowa-

na na budynek socjalny dla strażaków. 
Zakres prac obejmie wybudowanie 
pomieszczeń socjalnych, ocieplenie tej 
części budynku i wykonanie wszystkich 
niezbędnych instalacji. Powstałe po-
mieszczenia zostaną ponadto otynko-
wane oraz pomalowane, a podłogi będą 
wyłożone płytkami. W nowym budynku 
znajdzie się również łazienka z pryszni-

cami. Dla wygody strażaków dojście do 
obiektu z parkingu przed remizą stra-
żacką oraz schody zostaną wyłożone 
kostką betonową. Przetarg na te prace 
wygrała firma Zakład Remontowo-Bu-
dowlany Jędrzejczyk z Sosnowca. Koszt 
robót i materiałów budowlanych wynie-
sie 257 816,27 zł brutto. Termin realiza-
cji to maj 2016 roku. Red.

rOZbudOwa budynków kOMunalnych w dąbiu i SarnOwiE
Z początkiem października 2015 r. rozstrzygnięto przetarg na prace związane z rozbudową pomieszczeń 

socjalnych w Ochotniczej Straży Pożarnej w dąbiu oraz remont budynku, wykorzystywanego przez członków 
Związku hodowców Gołębi Pocztowych z gminy Psary.

Instalacja ocieplenia na budynku gołębiarzy w Sarnowie

MOdErniZacja OSP GOląSZa-brZękOwicE
Ten rok pod względem inwestycji na pewno należy do udanych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Go-

ląszy-brzękowicach, bowiem ich remiza przeszła kolejne prace remontowe, a wóz bojowy kompleksowy remont.

Nowe szafki na wyposażeniu strażaków z OSP Goląsza-Brzękowice
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Trwają PracE nad dOkuMEnTaMi STraTEGicZnyMi GMiny 

Dokumenty te określać będą cele i 
priorytety rozwoju Gminy oraz warunki, 
które powinny ten rozwój zapewnić. Do-
kumenty opracowywane są pod meryto-
rycznym wsparciem Dolnośląskiego Cen-
trum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia.

Strategia Rozwoju Gminy Psary skła-
dać się będzie m.in. ze szczegółowej 
diagnozy sytuacji społeczno-gospodar-
czej i przestrzennej Gminy wraz z cha-
rakterystyką poszczególnych sołectw, 
określenia uwarunkowań i możliwości 
rozwoju Gminy, celu głównego i prio-
rytetów strategii wraz ze wskaźnikami 
docelowymi, uwarunkowań realizacji 
strategii, listy planowanych do realizacji 
działań i źródeł ich finansowania, powią-
zań strategii z innymi opracowaniami o 

podobnym znaczeniu, systemu planowa-
nia, wdrażania, monitorowania i oceny 
tego kompleksowego planu.

Natomiast Lokalny Program Rewi-
talizacji dla Gminy Psary będzie stano-
wił podstawę do aplikowania o środki 
finansowe w ramach „Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020” i będzie 
zgodny z „Wytycznymi w zakresie re-
witalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020” opracowanymi przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
„Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020” oraz z ustawą o rewitalizacji.

Analiza i diagnoza zawarta w obu 

dokumentach obejmować będzie swo-
im zakresem 10 sołectw Gminy Psary, 
tj.: Brzękowice Dolne, Dąbie, Goląsza, 
Sarnów, Psary, Preczów, Góra Siewier-
ska, Strzyżowice, Malinowice, Gródków 
i oprze się na możliwie najnowszych do-
stępnych danych.

W ramach prac nad dokumentami 
przewidziano organizację konsultacji 
ze społecznością lokalną. Spotkania 
mają na celu zebranie opinii jak naj-
szerszej grupy obywateli dotyczących 
ich poglądu na kwestię rozwoju Gminy. 
Niektóre z konsultacji są już za nami. 
Informacja o każdym planowanym spo-
tkaniu zamieszczana jest każdorazowo 
na stronie internetowej www.psary.pl. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do wzięcia udziału w pracach nad tymi 
dokumentami. Red.

w Psarach oraz Malinowicach trwa akcja przyłączania budynków mieszkalnych do nowej sieci wodociągo-
wej. łącznie zostanie przyłączonych około 486 domów.

Od kwietnia trwa przyłączanie bu-
dynków mieszkalnych do wymienione-
go w minionym i obecnym roku wodo-
ciągu. Przełączeń dokonują pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz 
wyłoniona w drodze przetargu firma 
ZTHU Stanisław Kurpiński. Wykonano 
już 310 przyłączy. Do końca lutego 2016 
r. zostanie zrobionych pozostałych 176 
instalacji do sieci wodociągowej na uli-
cach: Belnej, Łącznej, Bocznej, Kamien-
nej, Grabowej, Wiejskiej oraz Szkolnej 
w Psarach. Koszt robót instalacyjnych 
wyniesie 288.124,18 zł brutto. Red. Prace nad wykonaniem przyłącza wodociągowego do jednego z domów

anTySTaTycZna POdłOGa w Sali kOMPuTErOwEj GiMnaZjuM

Podłoga została wykonana w te waka-
cje przez firmę OL-BUD BIS z Sosnow-
ca kosztem 7000 zł brutto. Nowoczesna 
wykładzina posiada wszystkie stosowne 
atesty antystatyczne i nieprzewodzące. 
Olbrzymim plusem jest również trwałość 
nowej podłogi, która nie niszczy się tak 
jak parkiet z powodu krzeseł biurowych 
na kółkach, znajdujących się przy każdym 
stanowisku komputerowym. Red. Nowoczesna sala komputerowa w gimnazjum z nową podłogą

486 dOMów POdłącZanych dO nOwEGO wOdOciąGu

Od tego roku szkolnego lekcje in-
formatyki w Gimnazjum w Psarach 
odbywają się w zmodernizowanej 
sali, w której zamontowano anty-
statyczną podłogę. wcześniej, dzię-
ki unijnej dotacji, do sali zakupiono 
nowoczesny sprzęt komputerowy.

Gmina Psary opracowuje dwa dokumenty strategiczne pn. „Strategia 
rozwoju Gminy Psary” i „lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Psary”.
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PilnujMy SwOich ZwiErZąT
Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć nasze posesje przed ucieczką naszych czwo-

ronogów oraz o właściwym dbaniu o nie!
Zwierzęta, które uciekną z posesji lub w różnych okolicznościach zostaną po-

zostawione same sobie na dłuższy czas stanowią realne zagrożenie dla ludzi. Nie-
jednokrotnie, nie znając intencji osób, które próbują im pomóc albo odgonić, te 
czworonogi atakują. W takich wypadkach nierzadko dochodzi do bardzo poważnych 
pogryzień i podrapań. Ponadto czworonogi błąkające się po ulicach czy terenach 
zielonych mogą same ucierpieć z powodu niskich temperatur otoczenia.

Pamiętajmy, że za szkody wyrządzone przez psa lub inne zwierzę zawsze odpo-
wiada jego właściciel. Wysoką opłatę ponosimy dodatkowo także my jako podatnicy, 
ponieważ każdorazowa akcja złapania kłopotliwego psa i odwiezienia go do schroniska 
kosztuje blisko 1800 zł. Ponadto pamiętajmy, że  nie da się wycenić cierpień niepilnowa-
nych, wałęsających się zwierząt, które narażone są na wiele niebezpieczeństw.

nOwa FirMa OdbiErająca ŚMiEci Od 2016 rOku
w związku z kończącą się 31 grudnia umową z firmą Spectrum na odbiór śmieci komunalnych z 

posesji mieszkańców, Gmina Psary wyłoniła w drodze przetargu nowego wykonawcę dla tej usługi.
W sierpniu 2015 r. Gmina Psary ogłosiła przetarg na wyłonienie przedsiębiorcy świadczącego usługi odbioru i za-

gospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Psary. Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców: 1) ALBA Południe Polska Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, 2) 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o z Będzina, 3) REMONDIS Tarnow-
skie Góry Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów dokładnie określonych w 
dokumentacji przetargowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMONDIS Tarnowskie Góry Sp z o.o., z którą 
17 listopada 2015 r. została zawarta umowa na czas trwania zamówienia, czyli do 30 czerwca 2017 r. 

Firma rEMOndiS Tarnowskie Góry Sp z o.o. sporządzi dla każdej nieruchomości harmonogram 
odbierania odpadów na rok 2016, który dostarczy właścicielom nieruchomości najpóźniej do 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług.

W systemie odbioru śmieci od 2016 roku nastąpią istotne zmiany! Zgodnie z zapisami zawartej umowy oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpady komunalne zmieszane będą odbierane co dwa tygo-
dnie przez cały rok. Odpady komunalne zebrane selektywnie będą odbierane w każdej ilości – to jest: 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony.

Ponadto od stycznia 2016 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbiu będzie mozna 
dostarczać meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony oraz papier i tekturę.

TaurOn niE PObiEra OPłaT Za wyMianę licZnika.
uważajMy na FałSZywych SErwiSanTów!

uwaga! na terenie województwa śląskiego pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników 
spółki TaurOn dystrybucja, którzy próbują wyłudzić opłaty za naprawy i wymiany legalizacyjne 
liczników energii elektrycznej. wymiany liczników, serwis oraz ich legalizacje są bezpłatne i nie powo-
dują zmian w warunkach aktualnej umowy o dostawę energii.

Żaden z pracowników TAURON Dystrybucja nie pobiera opłat za wymianę licznika. Elektromonterzy dokonujący 
wymiany lub sprawdzenia posiadają identyfikator z imieniem, nazwiskiem i specjalnym niepowtarzalnym numerem 
oraz numerowaną legitymację służbową. Dodatkowo dane elektromontera można sprawdzić dzwoniąc na infolinię 
tel. 32 606 0 606. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości montera można poprosić o pomoc policję.

TAURON Dystrybucja jest jedynym właścicielem liczników energii elektrycznej, które znajdują się na elementach 
sieci energetycznej na niskim napięciu. Wyłącznie pracownicy firmy lub osoby upoważnione, mają prawo do legali-
zacji i sprawdzania liczników energii elektrycznej. Ingerencja w licznik energii elektrycznej lub inne elementy układu 
pomiarowego, będące własnością TAURON Dystrybucja, przez osoby do tego nieuprawnione, stanowi naruszenie 
przepisów prawa.
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ZiMOwE uTrZyManiE dróG 2015/2016
Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z 
informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach.
drOGi GMinnE
Koordynatorem zimowej akcji utrzymania dróg na terenie gminy Psary jest Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Psarach, tel. w godz. pracy 32 360 16 70, dyżur pod numerem tel. 609 066 668. W roku 2015/2016 firmą odpowie-
dzialną za zimowe utrzymanie dróg gminnych jest DROGREM s.c. Łukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz, ul. Prusa 40/4, 41-902 Bytom.
drOGi POwiaTOwE
Administratorem dróg powiatowych, który odpowiada za utrzymanie ich w należytym stanie, jest Powiatowy Zarząd Dróg w 
Będzinie z/s w Rogoźniku (PZD w Będzinie z/s Rogoźnik), ul. Węgroda 59, tel.: 32 287-75-19, 32 287-78-72 oraz fax 32 287-78-85. 
Firma obsługująca bezpośrednio prace na drogach powiatowych to przedsiębiorstwo Usługi Remontowo-Budowlane z Zawiercia. 
drOGa wOjEwódZka 913
Za drogę wojewódzką nr 913 odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40–609 Katowice, przy czym 
wykonawcą prac zimowych jest firma „LARIX” z Lublińca. Informacje i interwencje można kierować pod numery telefonów: 34 
353 16 76, 608-622-948. Droga wojewódzka nr 913 stanowi ciąg ulic w miejscowościach: Gródków - ul. Zwycięstwa, Psary – ul. 
Zwycięstwa, Strzyżowice – ul. Szosowa, Góra Siewierska – ul. Szosowa.
drOGa krajOwa 86
Za drogę krajową 86 na terenie Gminy Psary (sołectwo Sarnów) odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ob-
wód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych. Kontakt telefoniczny: 32 67-410-50. oraz Rejon w Zawierciu pod nr tel.: 32 67-234-27. 
Droga będzie odśnieżana systemem patrolowym.

wykaZ dróG GMinnych, POwiaTOwych i wOjEwódZkich Z POdZiałEM na SOłEcTwa:
Góra SiEwiErSka
drogi gminne: ul. Kościuszki - odcinek od skrzyżowania ul. Szopena i ul. Leśnej w kierunku Brzękowic Wał; ul.1-go Maja; ul. Ogro-
dowa; ul. Kochanowskiego; ul. Górna (wraz z łącznikiem do DP i równoległa do stadionu); ul. Bursztynowa; ul. Miedziana; ul. Złota; 
ul. Kwarcowa; ul. Wapienna; ul. Granitowa
drogi powiatowe: ul. Kościuszki; ul. Leśna; ul. Szopena - do Brzękowic Górnych.
dąbiE
drogi gminne: Dąbie Chrobakowe; ul. Kościelna - odc. od skrzyżowania lustra do DP Dąbie Górne;
drogi powiatowe: ul. Pocztowa; ul. Dolna; ul. Kościelna; ul. Dąbie Górne droga do cmentarza.
Gródków
drogi gminne: ul. Kolejowa; ul. Poprzeczna; ul. Południowa; ul. Kwiatowa; ul. Spokojna; ul. Wschodnia; ul. Leśna – odc. w lesie (teren 
LP i PKP); ul. Dojazdowa;
drogi powiatowe: ul. Górna; ul. Grodziecka; ul. Leśna; ul. Pokoju.
MalinOwicE
drogi gminne: ul. Strumyczna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Jasna; ul. Ogrodowa; ul. Brzozowa; ul. Bory; ul. Bukowa; ul. Belna (hektary); 
do posesji nr Belna 149;
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul. Słoneczna (od 01.01.2016r.- droga gminna)
PSary
drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Kolejowa; ul. Górna; ul. Kamienna; ul. Boczna; ul. Łączna; ul. Leśna; ul. Wolności; ul. Wspólna; ul. 
Kasztanowa; ul. Polna; ul. Reymonta; ul. Grabowa; ul. Malinowicka (do ZOZ); ul. Irysów; ul. Łąkowa;
drogi powiatowe: ul. Akacjowa (od 01.01.2016r.-droga gminna), ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul. Malinowicka, ul. Gródkowska (od 
01.01.2016r.- droga gminna)
Sarnów
drogi gminne: ul. Szkolna; ul. Podgórna (od str. wschodniej DK 86); ul. Podgórna (od strony zachodniej DK 86), ul. Spacerowa; ul. 
Kamienna; ul. Jasna; ul. Stara; ul. Browarna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Gruntowa; ul. Poprzeczna; ul. Wąska; ul. Leśna; ul. Piaskowa; 
ul. Nowa; ul. Źródlana - od ul. Głównej do DK 86; ul. Środkowa; ul. Parkowa; ul. Główna (od skrzyżowania z ul. Wiejską do Stacji 
Paliw); ul. Graniczna; 
drogi powiatowe: ul. Główna; ul. Wiejska; ul. Źródlana (od 01.01.2016r.-droga gminna)
STrZyżOwicE
drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Boczna; ul. Szopena; ul. Ogrodowa; ul. Cicha; ul. Podwale I, II, III; ul. Szosowa (równoległa do ul. Szo-
sowej DW-913 w kierunku ul. Podwale II); ul. Szosowa (na zachód od stacji Trafo); ul. Parkowa ( na wschód od ul. Parkowej – DP);
drogi powiatowe: ul. Parkowa; ul. Belna; ul. 1 Maja.
PrEcZów
drogi gminne: ul. Szkolna odcinek od ul. Wiejskiej aż do zjazdu na boisko klubu KS „Błyskawica” Preczów (w terminie do 31.12.2015r. 
- droga gminna); ul. Szkolna odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej (w terminie od 01.01.2016r. - droga gminna) ul. Sosnowa; ul. 
Górna; ul. Brzeźna; ul. Zielona; ul. Jaworowa; ul. Wiejska (od ul. Sosnowej do ul. Górnej); ul. Miodowa; ul. Skowronków, Polna (Ra-
tanice), ul. Dębowa (przed przejazdem PKP, teren LP)
drogi powiatowe: ul. Wiejska; ul. Sosnowa od Wiejskiej do ul. Dębowej; ul. Dębowa; ul. Polna, ul. Szkolna odcinek od ul. Sosnowej 
S4718 do zjazdu na boisko klubu KS „Błyskawica” Preczów (w terminie od 01.01.2016 r. – droga powiatowa )
brZękOwicE
drogi gminne: Brzękowice Wał; Brzękowice Poddzwonek.

Ponadto drogami powiatowymi są odcinki: Strzyżowice Biska – Brzękowice Dolne – Goląsza Dolna - Brzękowice Dolne - 
Dąbie oraz Góra Siewierska – Brzękowice Górne - Goląsza Górna – Dąbie Górne.
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Śląska Karta Usług Publicznych to 
bardziej elastyczne cenniki i łatwiejszy 
dostęp do usług, ich zamawiania i płatno-
ści. Docelowo system obejmował będzie 
wiele funkcjonalności, dzięki czemu uła-
twi korzystanie z ofert różnych podmio-
tów publicznych. Cały system urucha-
miany jest stopniowo od 1 października 
2015 roku. Natomiast od stycznia 2016 
karta będzie pomocna w korzystaniu z 
usług w bibliotekach, instytucjach sportu 
i kultury oraz urzędach miast i gmin. Nie-
długo karta stanie się również nośnikiem 
podpisu elektronicznego, pomocnym 
przy załatwianiu spraw urzędowych dro-
gą elektroniczną.

jak wyrObiĆ karTę?
Kartę ŚKUP można wyrabiać już od 

1 października 2015 roku. Użytkownicy 
mają do wyboru dwa typy kart: sperso-
nalizowaną („imienną”) i niespersonalizo-
waną („na okaziciela”).
KARTA SPERSONALIZOWANA – za-
wierająca dane identyfikacyjne użytkow-

nika. Może z niej korzystać wyłącznie 
posiadacz karty. Można na niej kodować 
wszystkie rodzaje biletów okresowych 
imiennych.
KARTA NIESPERSONALIZOWANA – 
niezawierająca danych osobowych. Może 
z niej korzystać każda osoba, która w 
danej chwili dysponuje kartą. Można na 
niej kodować wyłącznie bilety okresowe 
na okaziciela.

Karty spersonalizowane można wy-
rabiać w Punktach Obsługi Klienta oraz 
przez Internet za pośrednictwem strony 
www.kartaskup.pl. Do wniosku o wy-
danie karty niezbędne jest dołączenie 
fotografii np. z dowodu, którą można 
wykonać bezpłatnie w Punkcie Obsługi 
Klienta. Koniecznie pamiętajmy także 
o dokumencie tożsamości – potrzeb-
nym w celu weryfikacji danych. Stan-
dardowy czas oczekiwania na kartę to 
1 dzień roboczy. Jest ona wydawana 
bezpłatnie! Natomiast karty niesperso-
nalizowane można odbierać od ręki w 
tych samych Punktach Obsługi Klienta, 
w Punktach Obsługi Pasażera, automa-
tach biletowych ŚKUP oraz w dopiero 
uruchamianych punktach doładowań 
zlokalizowanych w prywatnych punktach 
usługowo-handlowych (np. kioskach). 
Karta niespersonalizowana wydawana 
jest za kaucją zwrotną w wysokości 20 zł.

Najbliższe Punkty Obsługi Klienta: 
Będzin, ul. Piłsudskiego 8 (Kolporter), 
Czeladź, ul. Będzińska 80 (Kolporter), 
Dabrowa Górnicza, ul. 3 Maja 16, ul. 
Adamieckiego 11A/1. Pełna lista wszyst-
kich punktów dostępna jest na stronie 
www.kartaskup.pl

jak dOładOwaĆ karTę?
Przed pierwszym użyciem kartę na-

leży zasilić wybraną kwotą. Polega to 
na przelaniu na konto karty wybranej 
sumy. Pieniędzmi tymi będzie można pła-
cić m.in. za przejazd, parkowanie, bilet 
okresowy, dokonać opłat w Punktach 
Obsługi Klienta, Punktach Obsługi Pasa-
żera, automatach ŚKUP czy używać jej 
w instytucjach akceptujących płatności 
kartą ŚKUP. Kartę zasilić można w Punk-
tach Obsługi Klienta, Punktach Obsługi 
Pasażera, poprzez stacjonarny automat 
oraz Portal Klienta. W POP, POK i w au-
tomacie kartę można doładować gotów-
ką i kartą płatniczą. W Portalu Klienta 

www.kartaskup.pl można natomiast sko-
rzystać z ekspresowych albo zwykłych 
przelewów bankowych.

kOMunikacja MiEjSka
Tańsze bilety, obsługa przez Internet, 

większy wybór biletów dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb to główne 
zalety korzystania z Karty ŚKUP w ko-
munikacji miejskiej KZK GOP. Karta 
może być nośnikiem biletu elektronicz-
nego; dzięki niej można zapisywać bilety 
okresowe oraz płacić nią za przejazdy 
jednorazowe. Podczas wsiadania każdy 
pasażer zobowiązany będzie przyłożyć 
kartę do czytnika (ponieważ Śląska Kar-
ta Usług Publicznych będzie kartą zbliże-
niową, aby jej użyć wystarczy przyłożyć 
ją na 1-2 sekundy do czytnika). Ponowne 
przyłożenie karty do czytnika przy wy-
chodzeniu z pojazdu będzie dobrowolne. 
Osoby, które regularnie będą dokony-
wać tej czynności, będą miały możliwość 
tańszego podróżowania.

W przypadku biletów okresowych 
należy kupić wybrany bilet, który zapi-
sany zostanie na karcie. Bilety będzie 
można kupować w Punktach Obsługi 
Klienta, Punktach Obsługi Pasażera, Sta-
cjonarnych Automatach Doładowania 
oraz przez Internet (Portal Klienta). Z 
biletów okresowych zapisanych na kar-
cie ŚKUP można korzystać  już w pełni 
od listopada br.

Opłaty wnoszone za pomocą karty 
ŚKUP za przejazdy jednorazowe dostęp-
ne będą od stycznia 2016 r. Wystarczy 
doładować kartę wybraną kwotą. Pienią-
dze na konto karty ŚKUP przelać moż-
na bezpośrednio przez Portal Klienta, 
w Punktach Obsługi Klienta, Punktach 
Obsługi Pasażera, Stacjonarnych Auto-
matach Doładowania. Podczas kasowa-

ŚląSka karTa uSłuG PublicZnych już dZiała
Śląska karta usług Publicznych (ŚkuP) to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej 

oraz kZk GOP. karta ŚkuP spełnia wiele funkcji. już teraz można jej używać jako biletu komunikacji miejskiej 
w kZk GOP oraz do opłacania parkingów na wyznaczonych obszarach bytomia, chorzowa, katowic, Piekar 
Śląskich, Tychów i Zabrza. ale to jeszcze nie wszystko!

Przykładowa Śląska Karta Usług Publicz-
nych w wersji spersonalizowanej

c.d. na str. 8

Z Kart ŚKUP można już częściowo 
korzystać w pojazdach KZK GOP



8 inFOrMacjE

nia czytnik w pojeździe potrąci z konta 
właściwą kwotę za przejazd. Do wyboru 
będą dwie taryfy: strefowo-czasowa, od-
ległościowa.

ParkOwaniE
W sześciu miastach aglomeracji ka-

towickiej obowiązują strefy płatnego 
parkowania objęte projektem ŚKUP. 
Kierowcy zobowiązani są do wniesienia 
opłaty za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na wyznaczonych obszarach 
Bytomia, Chorzowa, Katowic, Piekar 
Śląskich, Tychów i Zabrza. Parkomaty 
Śląskiej Karty Usług Publicznych umoż-
liwiają opłacenie postoju bezgotówkowo 
posiadaczom karty ŚKUP.

Procedura dokonywania opłat w par-
komatach ŚKUP jest bardzo prosta i in-
tuicyjna. W celu uregulowania płatności, 
użytkownik dokonuje wyboru czasu par-
kowania, następnie wskazuje z jakiej formy 
płatności będzie korzystał (gotówką lub 
kartą ŚKUP) i wpisuje numer rejestracyj-
ny zaparkowanego pojazdu. Po zatwier-
dzeniu numeru rejestracyjnego kierowca 
dokonuje płatności, a w przypadku nad-
płaty parkomat wyda należną resztę oraz 
wydrukuje bilet parkingowy, który stano-
wi potwierdzenie płatności. Bilet parkin-
gowy należy umieścić wewnątrz pojazdu, 
za przednią szybą, w sposób umożliwiają-
cy jego odczytanie z zewnątrz.

Śląska Karta Usług Publicznych to 

system informatyczny o nowych moż-
liwościach i dużym zasięgu. Szacuje się, 
że docelowo kartą ŚKUP posługiwać się 
będzie 700 tys. osób. To jeden z najwięk-
szych projektów tego typu na świecie 
(podobne realizowane są w Londynie, 
Hongkongu i Singapurze). Wykonuje go 
wyłonione w przetargu konsorcjum firm 
Asseco Poland S.A. oraz mBank (dawniej 
BRE Bank S.A.). Projekt otrzymał dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego lata 2007-2013.

Więcej informacji o Karcie: 
www.kartaskup.pl

Red.

c.d. ze str. 7 „Śląska Karta Usług...”

nOwOŚci w OFErciE GMinnEGO OŚrOdka kulTury

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
wielkim zainteresowaniem cieszą się 
zajęcia z akrobatyki artystycznej. Re-
kordowa ilość chętnych uczestników 
spowodowała, iż konieczne było utwo-
rzenie dodatkowej, trzeciej grupy dla 
początkujących. Równie dużą popular-
nością cieszą się warsztaty ceramicz-
ne dla dzieci i dorosłych, rękodzieło 
artystyczne, nauka gry na gitarze oraz 
zajęcia plastyczne. Nowością w ofercie, 
zyskującą coraz większe zainteresowa-
nie wśród najmłodszych, jest formacja 
„CARLOS”, czyli zajęcia taneczne, w 
trakcie których uczestnicy uczyć się 
będą tańców standardowych, latyno-
amerykańskich oraz tańca nowocze-
snego. Standardowo w ofercie znalazły 
się: malarstwo, warsztaty manualne 
oraz nauka gry na pianinie. Dla miłośni-
ków ruchu GOK oferuje zajęcia zumby 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych, któ-
rzy mogą skorzystać również z aerobi-
ku oraz jogi. 

W ofercie znalazły się również nowe 

atrakcyjne propozycje zajęć dla doro-
słych m.in. ceramika oraz rękodzieło 
artystyczne. 

Dużym zainteresowanie wśród 
mieszkańców cieszą się również orga-
nizowane przez GOK wyjazdy do po-
bliskich instytucji kultury na spektakle 
i koncerty. W najbliższym czasie miło-
śnicy muzyki operowej wezmą udział w 
wyjeździe do Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej na Karnawało-
wą Galę Operowo-Operetkową, która 
odbędzie się 29 grudnia o godz. 18:00. 
Koszt biletu wynosi 50 złotych. Trans-
port zapewnia GOK Gminy Psary. 

Nowością wśród zajęć są grupy zaba-
wowe dla dzieci w wieku od 6 miesięcy 
do 5 lat, do których właśnie ruszył na-
bór. W spotkaniach grup zabawowych 
uczestniczą dzieci oraz ich rodzice. 
Opierają się one na zasadzie wspólnej 
kreatywnej zabawy dorosłych z dzieć-
mi prowadzonych pod kierunkiem ani-
matora. Zajęcia mają za zadanie przede 
wszystkim rozwijać zdolności poznaw-

cze u małych dzieci poprzez zabawy 
angażujące wszystkie zmysły. W trak-
cie spotkań uczestnicy wykorzystują 
przedmioty zrobione samodzielnie lub 
korzystają z bogatej bazy dydaktycznej. 
Dla dziecka jest to doskonała okazja do 
pobawienia się w towarzystwie rówie-
śników i przełamania pierwszych barier, 
co znacznie ułatwia im późniejszą ada-
ptacją w żłobku, przedszkolu czy pierw-
szych klasach szkoły podstawowej.

Zajęcia te będą odbywać się w ma-
łych grupach raz w tygodniu w Ośrod-
ku Kultury w Preczowie (planowany 
dzień to środa) lub Ośrodku Kultury w 
Gródkowie (wstępnie ustalono ponie-
działek) w godzinach popołudniowych. 
Odpłatność za zajęcia to 30 zł.

Zapisy na wszystkie wymienione 
wyżej zajęcia można dokonać telefo-
nicznie pod numerem 32/267-22-59. 
Gminny Ośrodek Kultury Szczegółowy 
harmonogram zajęć i aktualne informa-
cje dostępne są na stronie internetowej 
www.gok.psary.pl. GOK.

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty zajęć organizowanych przez GOk Gminy Psary, skierowanych 
do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

PSarSki kinOManiak 
zaprasza na

projekcję filmu-niespodzianki, 
7 grudnia 2015 roku o godz. 18.00.

Miejsce spotkania: Gminna biblioteka 
Publiczna – sala bankietowa w Psarach, 

ul. Szkolna 45.

wstęp bezpłatny!

uniwErSyTET TrZEciEGO wiEku 
GMiny PSary 

zaprasza na wykład dra Tomasza kasprowicza 
pt. „Polska transformacja - historia i perspektywy”

Termin: 10 grudnia 2015 r. o godz. 17.00.

Miejsce spotkania: 
Gminna biblioteka Publiczna – sala bankietowa 

w Psarach, ul. Szkolna 45.

www.biblioteka.psary.pl



W ramach programu „Bezpieczna+” 
w naszej szkole odbyły się dwa teatrzy-
ki profilaktyczne zaprezentowane przez 
Teatr Inspiracja z Krakowa.

Dla uczniów klas IV–VI przygotowa-
no spektakl pt. „Retusz” podejmujący 
tematykę profilaktyki uzależnień oraz 
odpowiedzialności za swoje postępowa-
nie. Fabuła spektaklu „Retusz” osnuta 
została wokół rozterek typowych dla 
młodych ludzi, dotyczących dokonania 
wyboru między stylem życia lansowa-
nym przez komercyjne media, a war-
tościami propagowanymi przez rodzinę 
i szkołę. Obserwujący życie głównych 
bohaterów uczniowie byli świadkami 
jak młoda dziewczyna, ulegając złym 
wpływom, zaczyna zaniedbywać szkołę, 
oszukiwać bliskich, wchodzić w podej-
rzane towarzystwo, eksperymentować 
z używkami. Spektakl pokazuje, jak dia-
metralnie zmienia się człowiek, kiedy 
swoje pasje i marzenia zamienia na bycie 
cool, trendy i oddaje się bezrefleksyjnie 
pędowi ku rozrywce za wszelką cenę. 
Stan ducha postaci oddają fotografie, 

które stają się coraz bardziej rozmyte i 
niewyraźne. Obraz przyszłości blaknie 
jak stare zdjęcie i wymaga retuszu. Do-
pełnieniem występu aktorów była pre-
lekcja, podczas której uczniowie mogli 
zadawać pytania na nurtujące ich tema-
ty oraz rozwiać wątpliwości dotyczące 
problematyki uzależnień.

Natomiast najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły z klas I-III uczestniczyli w 
przedstawieniu profilaktycznym pt.: 
„Kolczasta przyjaźń”. W spektaklu po-
ruszone zostały zagadnienia tolerancji 
wobec odmienności oraz przyjaźni. Ak-
torzy ukazali postać Jeżyka, który był 
wyśmiewany przez mieszkańców lasu. 
W trakcie trwania przedstawienia dzieci 
mogły odkryć, że Jeżyk pomimo tego, 
że ma kolce, posiada bardzo dużo zalet i 
umiejętności. W końcowej fazie spekta-
klu zwierzęta dostrzegają, że ich kolcza-
sty kolega ma wiele pozytywnych cech. 
Jest miły, uczciwy i zasługuje na szacu-
nek i przyjaźń. Na zakończenie aktorzy 
w krótkiej prelekcji omówili ukazany w 
przedstawieniu problem, kierując pyta-

nia do dzieci. Podkreślili także potrzebę 
akceptacji wobec niepełnosprawnych 
kolegów. Przedstawienie bardzo podo-
bało się naszym najmłodszym uczniom i 
miejmy nadzieję, że dzięki niemu dzieci 
zrozumieją potrzebę tolerancji wobec 
drugiego człowieka, bo przecież każdy z 
nas jest inny, ale na swój sposób jeste-
śmy wyjątkowi i wartościowyi. 

SP Strzyżowice

cElTyckiE PląSy, cZyli hallOwEEn na wESOłO

bEZPiEcZEńSTwO na PluS

Koniec października to czas, gdy nasi 
uczniowie na wesoło poznają tradycję 
i kulturę krajów angielskiego obszaru. 
Jedną z nich jest Halloween – celtycki 

zwyczaj żegnania lata i powitania zimy. 
Tego dnia w naszej szkole odbyła się pa-
rada nietypowych gości w koszmarnie 
śmiesznych strojach. Zabawne wiedźmy, 

niesforne koty i skrzydlate nietoperze 
tanecznym krokiem zaprosiły wszystkie 
zmory i potwory do wspólnej zabawy 
Halloween. Dzieciaki z klas młodszych 
uczestniczyły w licznych konkursach i 
zabawach, takich jak: taniec z miotłą, 
wyścig pająków, gra w kości czy też w 
zaplątanej pajęczynie. Nie zabrakło gło-
śnej muzyki, śpiewu i tańca. A gdy za-
padł zmierzch ogromne latarnie z dyń 
rozświetliły drogę kolejnym potworkom 
na popołudniowe pląsy. Dzieciaki klas 
starszych, w rytmach muzyki celtyckiej, 
opowiadali niesamowite historyjki z 
nutką humoru i dreszczyku. Liczne kon-
kursy ośmielały niesforne stworki do 
upiornej zabawy. Jednym słowem było 
koszmarnie wesoło. SP w dąbiu

Halloween w wykonaniu uczniów

bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary nr 40 / Xi / 2015/2016

Przedstawienie Kolczasta przyjaźń
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Przełom października i listopada to 
szczególny okres – czas refleksji i za-
dumy. Wraz z wirującymi nad naszymi 
głowami kolorowymi liśćmi, pojawia się 
zaduma nad tym co ulotne, przemijają-
ce a także trwałe i wartościowe. Bardzo 
ważne jest, aby zachować ciągłość trady-
cji, by zachować w pamięci to co cenne, 
by poznawać przeszłość bezpośrednio 
od tych którzy ją pamiętają.

Przed laty, kiedy zrodził się pomysł 
założenia szkolnego klubu, którego 
członkowie będą kultywować pamięć o 
patronie szkoły, towarzyszyła mu idea 
bezpośredniego działania w oparciu o 
środowisko pisarza. Wielokrotnie za-
praszaliśmy córkę pisarza wraz z rodziną 
na nasze szkolne imprezy i zawsze nasza 
inicjatywa spotykała się z ciepłym przy-
jęciem z ich strony. Na górskim szlaku, 
podczas imprez szkolnych rodziła się na-
sza przyjaźń. W czasie spotkań z panią 
Bożeną Szklarską-Nowak poznawaliśmy 
sylwetkę jej ojca, na którą składały się 
dziesiątki opowieści i anegdot. Dzię-
ki tym spotkaniom postać patrona jest 
nam bliska, pisarz wydaje się nam być 
naszym dobrym znajomym. Z ogromną 
radością obserwujemy, jak kolejne po-

kolenia naszych uczniów z pełną swobo-
dą prowadzą rozmowę z córką patrona. 
I trudno się oprzeć wrażeniu, że to spo-
tkanie ludzi bardzo sobie bliskich, któ-
rych łączą więzy rodzinne. To ogromna 
zasługa Pani Bożeny Szklarskiej-Nowak, 
która swą otwartością wobec ludzi 
oraz ogromnymi pokładami pozytywnej 
energii potrafi sobie zjednać sympatię 
otoczenia. 

Tego roku „Sasowicze” zapropono-
wali pani Szklarskiej spotkanie w Domu 
Oświatowym Biblioteki Śląskiej na ul. 
Francuskiej w Katowicach, gdzie został 
wiernie odtworzony gabinet pisarza. 
Dzieci, trochę onieśmielone, zajęły miej-
sca na sofie, fotelach, dywanie z cieka-
wością przyglądając się pamiątkom z 
podróży, książkom, które wypełniają 
gabinet Szklarskiego. Pani Bożena snuje 
swą opowieść o życiu i twórczości swo-
jego ojca. Jesteśmy zdziwieni faktem, że 
pisarz, który tak wiernie opisuje dalekie 
zakątki świata nie podróżował wiele. Po-

znajemy historię z dreszczykiem, o tym 
jak pan Szklarski o mało nie padł ofiarą 
strażnika kairskiego cmentarza, który 
podarował pisarzowi zatrute daktyle. 
Wiemy jak i gdzie nasz patron wraz z 
rodziną spędzał wakacje, jakimi szlakami 
wędrował. Dzięki pani Bożenie wiemy 
też, jak trudne i żmudne było przygoto-
wanie materiałów do kolejnych książek, 
szczególnie, że wtedy nie było Internetu 
i pisarz musiał korzystać z różnych opra-
cowań książkowych. Dla naszych piąto i 
czwartoklasistów opowieści o wojnie, 
trudnej rzeczywistości dnia codzienne-
go lat 50. i 60. są odległą historią. Z wy-
piekami na twarzy słuchają opowieści, 
zadają pytania, rozmawiają i żartują... 

Zapalone znicze i złożone kwiaty na 
grobie patrona tuż przed spotkaniem z 
panią Szklarską zamykają w pewną ca-
łość to październikowe popołudnie, i już 
wiemy, że „umarłych wieczność dotąd 
trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.

ZSP nr 2 w Sarnowie

GłOS SZkOlny

Kolejny raz dzięki uprzejmości Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Psarach mieli-
śmy okazję spotkać się z autorem książek 
dla dzieci i młodzieży, twórcą scenariu-
szy, dziennikarzem. Po Jacku Beręsewi-
czu i Andrzeju Grabowskim przyszedł 
czas na poznanie Grzegorza Kasdepke.

Pan Grzegorz spotkał się z nami 
(uczniami klas II – VI) w ośrodku kultury 
w Dąbiu. Od pierwszych chwil zaintere-
sował nas swoimi opowiastkami i aneg-
dotami. Poznaliśmy ciekawe fakty z jego 
życia, rodzinne historyjki, pomysły na 
książki, plany na kolejne tytuły.

Autor zaprezentował nam swo-
je książki – zarówno te starsze, które 

część z nas już wcześniej poznała, jak i 
te zupełnie nowe. Szczególnie spodobały 
nam się książki: „45 PUKNIĘĆ W GŁO-
WĘ” i „CO TO ZNACZY... 101 zabaw-
nych historyjek, które pozwolą zrozu-
mieć znaczenie niektórych powiedzeń”. 
Na zakończenie autorskiego spotkania 
pan Kasdepke odpowiadał na nasze nie-
zliczone pytania i rozdawał autografy. A 
my polecamy małym i dużym jego książ-
ki. Szczególnie do wspólnego czytania :)

czytelnicy SP dąbie
Ps. Złota myśl pana Grzegorza ze spo-

tkania: „Najważniejsze pomieszczenia w 
szkole to sala gimnastyczna i biblioteka” 
– my się z nim zdecydowanie zgadzamy :)

Pan kaSdEPkE OPOwiada

„SaS” na ŚciEżkach PaMięci

Spotkanie z panią Szklarską

Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke

Przy grobie patrona
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Pod takim hasłem odbył się Międzyna-
rodowy Konkurs Literacko-Plastyczny 
zorganizowany przez egminy.eu – Bar-
dzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych.

Niemalże od zawsze trwała dyskusja 
na temat naszej tożsamości, polskości 
Polaków, patriotyzmu i naszego miejsca 
w Europie, na świecie. W każdym za-
kątku Ziemi znajdziemy Polaka lub oso-
bę mocno związaną z naszym krajem. 
Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy 
Europejczykami o tożsamości polskiej… 
A jak się z tym czujemy? Jak to odbiera-
my? Co to znaczy być Polakiem? Co to 
znaczy kochać Polskę? Jakimi jesteśmy 

Polakami, patriotami i co to oznacza we 
współczesnym świecie? Odpowiedzi na 
te i podobne pytania znalazły się właśnie 
w pracach konkursowych, w których 
uczestnicy – zarówno ci młodsi jak i do-
rośli –opowiedzieli o swej polskości, o 
swych losach, które chcieli lub musieli 
związać z innym miejscem na Ziemi. 

W konkursie tym wzięło udział 7 
uczniów z naszej szkoły, którzy przygo-
towali wiersze, opowiadania oraz inne 
rozważania o Polsce: Szymon Skórka, 
Magdalena Woźniak, Antoni Kiszka, 
Kacper Wójcik, Konrad Jochymczyk, 
Wiktor Labocha, Maciej Krzyżek. Spo-

śród 1250 prac jury wyłoniło pierwsze i 
drugie miejsca oraz wyróżnienia. Uczeń 
Szymon Skórka zdobył I miejsce, a Mag-
dalena Woźniak i Kacper Wójcik zajęli 
II miejsce. Przez miesiąc można też było 
głosować na uczestników konkursu w 
sieci. Na pracę ucznia Antoniego Kiszki 
internauci oddali ponad tysiąc głosów.

Cieszymy się, że w dzisiejszych cza-
sach znajdujemy chwilę czasu na zasta-
nowienie się nad tym, kim jesteśmy, w 
jakim kraju żyjemy. Gratulujemy wszyst-
kim zwycięzcom i uczestnikom konkur-
su.

SP Strzyżowice

Taką cię kOchaM MOja POlSkO

27 października 2015 roku w Szko-
le Podstawowej im. Emilii Gierczak w 
Gródkowie odbyło się uroczyste paso-
wanie na ucznia.

Na uroczystość pasowania zostali 
zaproszeni dyrekcja, wychowawcy, na-
uczyciele, uczniowie, rodzice uczniów 
oraz pracownicy administracji i obsługi 

szkoły podstawowej, jak również Wójt 
Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz wielu 
znamienitych gości.

Ceremonia pasowania uczniów klas 
pierwszych rozpoczęła się wystąpieniem 
dyrektor szkoły Bożeny Wieczorek, 
która powitała wszystkich zebranych i 
podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie 

ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci 
do społeczności Szkoły Podstawowej w 
Gródkowie.

Podczas akademii uczniowie klas I 
zaprezentowali wiedzę i umiejętności, 
które zdobyli w pierwszych miesiącach 
nauki w szkole podstawowej. Swój pro-
gram artystyczny rozpoczęli polonezem. 
Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowa-
niem recytowali wiersze i śpiewali pio-
senki. Dziewczynki zauroczyły zebra-
nych ciekawym układem tanecznym.

Po programie artystycznym dyrek-
tor szkoły uroczyście pasował uczniów, 
którzy ślubowali „(…) być dobrym Po-
lakiem, dbać o dobre imię swojej klasy 
i szkoły”. Wychowawczynie wręczyły 
pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy 
pasowania na ucznia.

Na zakończenie uroczystości Wójt 
Tomasz Sadłoń życzył uczniom sukce-
sów oraz wiele wytrwałości w zdoby-
waniu wiedzy.

SP Gródków

,,dO krainy wiEdZy drZwi waM OTwiEraMy” 
– urOcZySTOŚĆ PaSOwania na ucZnia klaSy i

28 października 2015 roku ucznio-
wie pierwszych klas Gimnazjum w Psa-
rach wybrali się wraz z wychowawcami, 
pedagogiem i opiekunem świetlicy na 
wycieczkę na Jurę Krakowsko-Często-
chowską. Wyjazd miał na celu integra-
cję zespołów klasowych w czasie gier i 
zabaw sprawnościowych oraz wzajem-
ne poznanie się uczniów wszystkich klas 
podczas spaceru malowniczym szlakiem 
Orlich Gniazd i zwiedzania zamku w Bo-
bolicach.

Gimnazjum Psary

wyciEcZka inTEGracyjna Mirów-bObOlicE

Konkursy zręcznościowe

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie
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Każdy z nas lubi oglądać bajki, ale nie 
każde wie, jak powstały kreskówki o 
przygodach naszych ulubionych bohate-
rów. W ramach zajęć edukacji medial-
nej uczniowie klas IV-VI Szkoły Podsta-
wowej w Gródkowie odwiedzili Studio 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 
Bolek i Lolek, Reksio, Błękitny Rycerz, 
Profesor Gąbka i Smok Wawelski, a na-
wet sam Mikołaj Kopernik to tylko przy-
kładowe produkcje bielskiej wytwórni.

Wizyta w Studio to żywa prezentacja 

procesu produkcji filmu animowanego 
w miejscu, w którym te filmy naprawdę 
powstają. W kolejnych pomieszczeniach 
mogliśmy zobaczyć, jak twórcy zmie-
niają scenariusz w gotowy film. Szcze-
gólną rolę odgrywa tu warsztat pracy 
rysowników oraz pracownie filmowania 
kolejnych kadrów. Dzięki wycieczce po-
znaliśmy etapy tworzenia filmu animo-
wanego i poszerzyliśmy swoją wiedzę 
na temat takich pojęć jak: scenariusz 
filmowy, scenopis, animacja, fazowanie, 

filmowanie, efekty specjalne i dźwięko-
we. Dla młodych informatyków i grafi-
ków interesujące były pokazy dotyczące 
składu komputerowego filmu. W tym 
niezwykłym, bajkowym miejscu na każ-
dym kroku towarzyszyły nam dekoracje, 
rekwizyty, projekty postaci i rysunków 
animacyjnych. Około dwugodzinny pro-
gram zwiedzania został zakończony w 
kinie „Studio” pokazem filmów wypro-
dukowanych w Bielsku-Białej.

SP Gródków

GłOS SZkOlny

W październiku nasze przedszkole 
odwiedził policjant z Powiatowej Ko-
mendy w Będzinie. Zapoznał on dzie-
ci z wykonywanym zawodem, wyjaśnił 
dokładnie na czym polega praca funk-
cjonariusza Policji. Pokazał również 
wszystkie niezbędne elementy stro-
ju policjanta, jak również przedmioty 
wykorzystywane w jego pracy. Stróż 
porządku mówił również o właściwym 
zachowaniu się na chodniku, bezpiecz-
nym przechodzeniu przez ulicę, znajo-
mości podstawowych znaków, w tym 
o sygnalizacji świetlnej. Są to umiejęt-
ności, dzięki którym dziecko staje się 
uczestnikiem ruchu drogowego. Od 
takiej wiedzy może zależeć także jego 

bezpieczeństwo. Pod koniec spotkania 
dzieci miały możliwość obejrzenia z bli-
ska gadżetów policyjnych oraz wykona-
nia pamiątkowej fotografii. Spotkanie z 

policjantem było dla dzieci cenną lekcją, 
na której poznały wiele interesujących 
aspektów pracy w Policji.

SP Gródków

POZnajEMy Pracę POlicjanTa

bajkOwy ŚwiaT FilMu

Wszystkich Świętych, bo tak nazywa 
się święto obchodzone 1 listopada, to 
czas refleksji, zadumy wspomnień. Tra-
dycją naszej szkoły stało się, iż właśnie 
w przeddzień Wszystkich Świętych spo-
tykamy się na uroczystym apelu poświę-
conym naszemu wielkiemu rodakowi 
Janowi Pawłowi II i innym świętym. Po-
dobnie było również w tym roku, gdzie 
w piątek 30 października spotkaliśmy się 
całą szkołą na uroczystym apelu, aby po-
wspominać świętych, zastanowić się nad 
sensem życia i przemijania. Ksiądz Ja-
nusz Kania, nasz katecheta i organizator 

uroczystości, właśnie w tym dniu starał 
się nam przypomnieć o najważniejszych 
wartościach w życiu. Uczniowie w swo-
ich wierszach o charakterze religijnym 
nadali właściwy charakter atmosferze, 
jaka powinna wszystkim Polakom to-
warzyszyć właśnie w przeddzień Święta 
Zmarłych. Choć szanujemy i akceptuje-
my tradycje pochodzące z innych krajów, 
jak Halloween, pamiętajmy, że jesteśmy 
Polakami, a nasza tradycja jest bardzo 
długa i bogata.

SP Strzyżowice

w PrZEddZiEń ŚwięTa ZMarłych

Spotkanie z policjantem

Uroczysty apel
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Był on sprawką 75 uczniów klas I-VI, 
którzy wzięli udział w II edycji konkur-
su zorganizowanego przez Szkolną Kasę 
Oszczędności działającą przy naszej 
szkole. W konkursie trzeba było wy-
kazać się kreatywnością i przygotować 
dynię w stylu halloween. Jego rezultatem 
było 75 pięknych dyniowych lampionów, 
spośród których jury wyróżniło aż 12. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się nastę-
pujący uczniowie: Edyta Wacławczyk 
klasa Vb, Kacper Kańtoch IIIb, Jan Cie-
mięga Ic, Kamil Kielesiński IVa, Eryk Le-
śniak IIIa, Michał Wacławczyk Ib, Bartosz 

Ciemięga IIb, Nikola Czerw IIIb, Maja 
Surowiec Ia, Natalia Musiał IIIa, Emil Le-
śniak IIIa i Aleksandra Zaporowska Vb.

Największe wrażenie lampiony zrobi-
ły na uczniach wracających z wycieczki 
do Wrocławia i rodzicach czekających 

tego wieczora na ich powrót. Konkurs 
zorganizował opiekun SKO ze Szkoły 
Podstawowej w Strzyżowicach - Urszula 
Dudała.

ZSP Strzyżowice

Akcja została zorganizowana w ra-
mach Programu Edukacyjnego „Ratu-
jemy i Uczymy Ratować”, który jest 
prowadzony przez Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wydarzenie rozpoczęło się w piątek 

punktualnie o godzinie 12.00 i trwało 
30 minut. Wszyscy uczestnicy z wiel-
kim zaangażowaniem i wytrwałością 
podejmowali resuscytację krążeniowo-
-oddechową wykorzystując 8 fantomów. 
Uczniowie kolejno wykonywali masaż 

serca na fantomach, a wszyscy którzy 
czekali na swoją kolej oglądali transmisję 
na żywo z przebiegu akcji w Warszawie, 
za pośrednictwem Internetu, co pozwo-
liło na wspólne bicie rekordu z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy pod 
przewodnictwem Jerzego Owsiaka.

Przystąpiliśmy do zadania mając na 
uwadze fakt, że posiadanie umiejętno-
ści niesienia pierwszej pomocy jest „na 
wagę życia”. Na zakończenie uczestni-
kom bicia rekordu przekazano apteczki 
pierwszej pomocy i upominki od WOŚP.

Gratulujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do pobicia rekordu, a co za 
tym idzie pokazali, że potrafią ratować 
ludzkie życie. W biciu rekordu w naszej 
szkole wzięło udział 225 osób.

ZSP nr 2 w Sarnowie

Edukacja

biciE rEkOrdu w rESuScyTacji
16 października 2015 r. z okazji Europejskiego dnia Przywracania czynności Serca uczniowie, rodzice i na-

uczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie po raz drugi włączyli się do wspólnego ustanawiania 
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób.

Bicie rekordu w resuscytacji w Szkole Podstawowej w Sarnowie

dyniOwE laMPiOny rOZŚwiETliły SZkOłę w STrZyżOwicach
w nocy z czwartku na piątek 

(29/30 października) wokół szkoły 
podstawowej w Strzyżowicach pa-
nował straszny, a zarazem bardzo 
wesoły klimat.

Uczniowie ze Strzyżowic z pracami konkursowymi

Zuchy spotkały się 3 października 
2015 r. przed szkołą w Strzyżowicach i 
wyruszyły na rajd. Marszową wyprawę 
poprowadził pięknym szlakiem prze-
wodnik turystyki pieszej PTTK o/Będzin 
– Marek Łebzuch. Dzieci mogły podzi-
wiać naszą gminę z poziomu góry Par-
ciny, a na górze Kijowskiej zuchy wysłu-
chały legendy o kijowskich diabełkach. 
W trakcie drogi zbierały dary jesieni, a 

szczególnie liście. Metą rajdu był Dom 
Harcerza w Grodźcu.

Na mecie, po zuchowym posiłku, zu-
chy wykonały wyklejankę z liści. Rajd 
zakończył się ogniskiem. To był piękny 
dzień, a na zuchowych mundurkach po-
jawiła się sprawność „Łazik”. 

Zespół Szkolno-Przedszk. nr 1 w 
Strzyżowicach – leśne Skrzaty

dZiEń ZłOTEGO liŚcia, cZyli ZuchOwE TuPTaniE

Zuchy na rajdzie pieszym

Zuchy z gromady leśne Skrzaty powitały jesień, biorąc udział w hufco-
wym rajdzie pieszym „O Złoty liść jesieni”.
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Po tym spotkaniu zrozumieliśmy, dla-
czego jej książki ciągle cieszą się nieusta-
jącą popularnością – są takie, jaka była 
ich autorka: mądre, życiowe, realne. I 

naprawdę zostały z życia wzięte. Historie 
opisane przez panią Monikę rzeczywiście 
się wydarzyły – w różnym czasie, w róż-
nych miejscach, różnym osobom. A pani 

Monika kochała ludzi, morze, żeglowanie, 
szanty, konie, psy, lotnictwo, góry, tele-
wizję… i miała jeszcze wiele innych pasji. 
Wszakże sama mówiła o sobie, że jest 
wesołą emerytką po prawie czterdziestu 
latach pracy w Telewizji Polskiej w Szcze-
cinie, a jej znakiem szczególnym jest po-
nadnormatywna liczba „szajb”.

Spotkanie przebiegało niemal w spo-
sób klasyczny: było wiele opowieści, wiele 
pytań, długie i intrygujące rozmowy, a na 
koniec dedykacje w książkach dla każde-
go uczestnika spotkania. Wyróżniało je 
jednak niezwykle serdeczne i pogodne 
podejście pani Moniki do ludzi, do życia 
i twórczości artystycznej. Za tak wiele 
optymizmu, który na długo pozostanie w 
naszej pamięci, z całego serca dziękujemy!

Najbardziej znane książki pani Moniki 
z ostatnich lat to m.in.: „Gosposia prawie 
do wszystkiego” (2009), „Nie dla mięcza-
ków” (2011), „Matka wszystkich lalek” 
(2011), „Anioł w kapeluszu” (2013).

GbP

kulTura

Impreza była zwieńczeniem 42-letniej 
działalności Koła na terenie naszej gminy. 
Weterani i podopieczni z tego obszaru 
będą teraz należeć do miejskich struktur 
organizacji w Będzinie. Przeniesienie to 
podyktowane jest tym, iż z pierwotnej 
grupy 280 członków zostało już tylko 5 
weteranów i 25 podopiecznych.

Uroczystość przygotował Ośrodek 
Kultury w Sarnowie, Urząd Gminy Psa-
ry oraz Szkoła Podstawowa im. Alfre-
da Szklarskiego w Sarnowie. O stronę 
kulinarną spotkania zadbały Członkinie 
KGW Sarnów. 

Wzruszonym kombatantom i wete-

ranom piękny program artystyczny za-
prezentowali uczniowie z SP Sarnów, 
przygotowani przez Olgę Barańską-Ko-
cot i Małgorzatę Borowiecką, natomiast 
Zespół „Zagłębianki” wykonał kilka żoł-
nierskich piosenek. Głównym punktem 
uroczystości było oficjalne przekazanie 
sztandaru ZKRPiBWP Koło Psary Szkole 
Podstawowej w Sarnowie. Prezes Koła 
Gminnego ZKRPiBWP przedstawił ze-
branym historię działalności organizacji 
na terenie naszej gminy oraz przypomniał 
fragment historii Polski, którą kształto-
wali kombatanci i weterani.

Serdeczne życzenia, podziękowania i 

słowa uznania oraz okolicznościowe po-
darunki dla weteranów i kombatantów 
przekazali Wójt Gminy Psary Tomasz 
Sadłoń i Przewodniczący Rady Gminy 
Jacenty Kubica. Piękne kwiaty wraz z ży-
czeniami wręczyły na ręce Prezesa Gmin-
nego Koła ZKRPiBWP Stanisława Wi-
śniewskiego także Dyrektor GOK Anna 
Nagły i Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Sarnowie Małgorzata Barańska.

W tym niezwykle pięknym i wzru-
szającym spotkaniu uczestniczyli, wraz 
z weteranami i podopiecznymi Związku, 
także: Wójt – Tomasz Sadłoń, Przewod-
niczący Rady Gminy – Jacenty Kubica, 
Radny z sołectwa Sarnów – Aleksander 
Jewak, Sekretarz Gminy Psary – Mirella 
Barańska-Sorn, Prezes Zarządu Miejskie-
go ZKRPiBWP w Będzinie – kpt Hen-
ryk Smogór, Dyrektor ZSP w Sarnowie 
– Małgorzata Barańska, Dyrektor GOK 
– Anna Nagły, sołtys Sarnowa – Zofia 
Musiał, Proboszcz Parafii pw. Jezusa Chry-
stusa Dobrego Pasterza w Sarnowie – ks. 
Andrzej Ciszewski, Członek Akcji Kato-
lickiej – Ewa Urbańska, Naczelnik OSP 
Sarnów – Łukasz Janota, Prezes KGW 
Sarnów – Barbara Kowalik, Kierownik 
Zespołu „Zagłębianki” – Janina Okular-
czyk, poczty sztandarowe KGW, OSP i 
ZKRPiBWP, młodzież, dzieci i zaproszeni 
przez kombatantów goście. GOK.

kOMbaTanckiE POżEGnaniE
17 Xi w Ośrodku kultury w Sarnowie odbyło się uroczyste zebranie ogól-

ne Związku kombatantów rP i byłych więźniów Politycznych koło Psary.

Pamiątkowe zdjęcie koła ZKRPiBWP z gminy Psary

SPOTkaniE Z MOniką SZwają – TO już Piękna hiSTOria
28 października mieliśmy przyjemność gościć znaną autorkę literatury 

kobiecej i dziennikarkę telewizyjną, Monikę Szwaję. nie spodziewaliśmy 
się wtedy, że bardzo ciepłe i miłe wrażenia z tego szczególnego spotkania 
autorskiego już się nie powtórzą – bowiem niespełna miesiąc później, 22 
listopada br., Monika Szwaja zmarła w wieku 65 lat po ciężkiej chorobie.

Pani Monika Szwaja składająca podpisy na swoich książkach
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Tematyka koncertu, który odbył się w 
sali bankietowej OSP w Psarach, nie zo-

stała wybrana przypadkowo. Miliony wi-
dzów i słuchaczy na całym świecie, któ-

rzy śledzili zmagania młodych muzyków 
podczas tegorocznego konkursu szope-
nowskiego, potwierdzają fakt, że muzyka 
klasyczna przeżywa swój renesans.

Podczas niedzielnego wieczoru na 
scenie zaprezentował się duet niezwy-
kle utalentowanych młodych muzyków: 
pianistki Alicji Gutowskiej i skrzypka Da-
niela Martineza-Gomeza. Artyści zapre-
zentowali publiczności zgromadzonej w 
remizie OSP Psary utwory najwybitniej-
szych kompozytorów muzyki klasycznej 
m.in. Chopina, Schumana, Bacha. Wzru-
szający i wyjątkowo emocjonalny koncert 
przeplatany był krótkimi historiami o po-
szczególnych utworach, okolicznościach 
ich powstania oraz kompozytorach. Mło-
dzi muzycy swoim profesjonalnym wystę-
pem zostali nagrodzeni przez publiczność 
owacją na stojąco, co na zakończenie za-
owocowało dwukrotnym bisem.

GOK

Obchody rozpoczęła piękna, utrzy-
mana w patriotycznym duchu msza 
święta celebrowana przez ks. Zbigniewa 
Jacuńskiego w parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Psarach.

Dalsza część uroczystości miała miej-
sce w Ośrodku Kultury w Gródkowie. 
Część artystyczną zainicjowało prze-
mówienie okolicznościowe Wójta Gmi-
ny Psary Tomasza Sadłonia. Następnie 
na scenie zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Gródkowie. 
Przygotowany przez nich występ słow-
no-muzyczny, nawiązujący do historii 
naszego kraju, spotkał się z niezwykle 
ciepłym przyjęciem wśród publiczno-
ści, która nagrodziła młodych artystów 
gromki owacjami. Po występach naj-
młodszych najpiękniejsze pieśni patrio-
tyczne i żołnierskie zaprezentowały 
gminne zespoły śpiewacze: Zagłębianki, 
„OD...DO...” oraz Brzękowianie.

W tegorocznych gminnych obchodach 
Święta Niepodległości wzięło udział wie-
lu mieszkańców oraz zaproszonych go-
ści, wśród których znaleźli się m.in. Wójt 
Gminy Psary, Przewodniczący Rady Gmi-
ny wraz z radnymi, kierownictwo urzę-
du oraz gminnych placówek kulturalno-
-oświatowych, liczne reprezentacje oraz 
poczty sztandarowe lokalnych organiza-
cji społecznych oraz szkół. GOK

kulTura

w rOcZnicę OdZySkania niEPOdlEGłEj POlSki
11 listopada w naszej gminie odbyły się uroczystości z okazji narodowego Święta niepodległości.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń podczas przemówienia okolicznościowego

PSary rOZbrZMiały MuZyką chOPina
niedzielne popołudnie 15 listopada upłynęło mieszkańcom gminy Psa-

ry przy dźwiękach najpiękniejszych kompozycji muzyki klasycznej.

Występ Alicji Gutowskiej i Daniela Martineza - Gomeza

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie
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W czasach funkcjonowania 
kopalni „Grodziec” pełnił w niej 
dyżury, jednocześnie był ratow-
nikiem górniczym. Z powodu 
choroby od kilku lat znajdował 
się na rencie inwalidzkiej. Do-
rywczo prowadził prywatny 
gabinet lekarski. Czasem pisał 
teksty do lokalnej prasy („Głos 
Gminy Psary”, „Ziemia Zagłę-
biowska”, „Wiadomości Zagłę-

bia”, „Echo Czeladzi”). Był auto-
rem książek o genealogii rodów 
zagłębiowskich – do większych 
opracowań należy pozycja „La-
zary to my”.

Był twórcą i prezesem Za-
głębiowskiego Koła Genealo-
gicznego, będącego częścią 
Śląskiego Towarzystwa Gene-
alogicznego z siedzibą we Wro-
cławiu. Był członkiem zarządu 

Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich Oddział Będziński, Klubu 
Kronikarzy Zagłębia Dąbrow-
skiego, Komandorii Zagłębiow-
skiej Orderu św. Stanisława 
oraz członkiem stowarzyszenia 
miast Kazimierza Wielkiego. 
Został pochowany 7 listopada 
na cmentarzu w Psarach. Bę-
dziemy o nim pamiętać.

Zapamiętamy go jako czło-
wieka aktywnego, koleżeńskie-
go, przyjaciela i społecznika. 

(bece)

Najstarszą z nich była kopalnia „Kosze-
lew” na pograniczu Będzina i Dąbrowy 
Górniczej. W 1926 r. w kopalni tej mój 
ojciec (wówczas 25-letni) uległ ciężkiemu 
wypadkowi, ale zdarzenie to nie osłabi-
ło woli pracy w kopalniach jego trzech 
synów. Mój najstarszy brat Mieczysław 
pracował w kopalni „Paryż” w Dąbrowie 
Górniczej. Młodszy brat Ryszard w latach 
70. podjął pracę w kopalni „Upadowa Bę-
dzin”, a następnie w kopalni „Grodziec”. Ja 
po ukończeniu studiów w 1955 r. z naka-
zu pracy, z dyplomem AGH w Krakowie, 
podjąłem pracę w kopalni węgla kamien-
nego „Grodziec”. Byłem jej wierny aż do 

przejścia na emeryturę w połowie 1985 r. 
W Będzinie poza wspomnianą kopal-

nią „Koszelew” w centrum miasta było 
5 innych zakładów górniczych, w tym 
„Nortman” i „Upadowa Będzin”. W 
dzielnicach dzisiejszego miasta Będzin, w 
Grodźcu i Łagiszy było odpowiednio 4 i 8 
kopalń. Największą i ostatnią w Grodźcu 
była wspomniana już kopalnia „Grodziec”. 
Natomiast w Łagiszy pierwszym zakła-
dem górniczym był „Antoni”, a ostatnim 
„Mars”. Smutne jest to, że stosunkowo 
wcześnie zlikwidowano będzińskie ko-
palnie węgla, w tym przede wszystkim 
kopalnię „Grodziec” oraz inne wyrobiska 
w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Ostatnią 
zlikwidowana kopalnią węgla kamiennego 
był „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu.

O tradycje górnicze i zachowanie pa-
mięci śladów górnictwa węglowego w 
Zagłębiu, w tym również w Będzinie, dba 
między innymi Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa Koło „Zagłębie” 
w Będzinie. Członkowie tego zrzeszenia 
co roku organizują okolicznościowe spo-
tkanie górnicze pod hasłem „Po latach 
pracy”, które tym razem odbędzie się 27 
listopada już po raz 14.

Jako senior pracy górniczej, a jedno-
cześnie „strażnik górniczej przeszłości” z 
okazji zbliżającej się Barbórki życzę pra-
cownikom kopalń węgla przede wszyst-
kim dużo zdrowia i bezpiecznej pracy w 
śląskich kopalniach, w których pracują 
także górnicy z Zagłębia.

bolesław ciepiela

Z żałObnEj karTy: PaMięci andrZEja laZara (1954-2015)
5 listopada br. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 

andrzej lazar, zamieszkały w Gródkowie. był lekarzem 
medycyny, okulistą i społecznikiem.

wSPOMniEnia

na barbórkę: wSPOMniEniE O byłych kOPalniach węGla
To już historia. dziś mało kto wie, 

a nawet nie pamięta, ze w będzinie 
były kopalnie węgla kamiennego.

Andrzej Lazar

Ten wybitny muzyk, pianista, kompo-
zytor, pedagog, dyrektor Orkiestry Pol-
skiego Radia i Telewizji w Katowicach był 
mieszkańcem Sarnowa, gdzie nadal miesz-
ka Jego rodzina. Tym sposobem Gmina 
Psary ma w swojej historii bardzo piękną 
kartę, która czyni z niej ważne miejsce na 
muzycznej mapie świata.

W czasie tego nostalgicznego, pełnego 
wspomnień wieczoru, syn nieżyjącego Ire-
neusza Wikarka – Wojciech zaprezento-
wał nam film poświęcony ojcu. Wypowia-
dało się w nim wielu artystów, muzyków, 
śpiewaków, ludzi sceny, telewizji i estrady, 
którzy mieli kontakt z „Irkiem”. I każdy z 
nich mówił to samo – wspaniały człowiek 
i genialny muzyk, prawdziwy artysta. Film 
pt. „Irek” już zdobywa nagrody, tak jak 
wiele innych filmów Wojciecha Wikarka, 

noszącego miano najbardziej utytułowa-
nego twórcy kina amatorskiego.

W czasie spotkania mieliśmy okazję 
poznać córki „Irka” – Annę i Kalinę, obie 
uzdolnione muzycznie. Anna Bogacka jest 
pedagogiem w Gimnazjum w Psarach i w 
Studium Muzycznym w Państwowej Szko-
le Muzycznej w Będzinie. Kalina – skrzy-
paczka jest pedagogiem w Szkole Muzycz-
nej w Tychach i w Szkole Muzycznej w 
Będzinie, gdzie prowadzi orkiestrę; w tej 
szkole, w której kiedyś wykładał jej ojciec 
a nieco później matka – Grażyna Wika-
rek-Meus, była dyrektorem.

Pięknym ukoronowaniem wieczoru był 
koncert w wykonaniu młodych artystów, 
rozwijających talent pod kierunkiem Gra-
żyny Wikarek-Meus i Kaliny Wikarek. 
Wysłuchaliśmy solowych popisów jak 

również mini koncertu w wykonaniu or-
kiestry pod kierunkiem Kaliny Wikarek.

A na koniec, tłumnie zgromadzeni go-
ście, wśród których nie zabrakło Wójta 
Gminy Psary Tomasza Sadłonia, radnych, 
kierowników gminnych instytucji i jedno-
stek, przyjaciół rodziny i znajomych, mieli 
okazję przy kawie powspominać wielkie-
go człowieka. GbP

„irEk” – wiElki, niEZaPOMniany arTySTa
w sobotę 7 listopada 2015 r. w sali bankietowej w Psarach odbyło się waż-

ne dla całej gminy spotkanie – wieczór wspomnień o ireneuszu wikarku.
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Wojciech Wikarek oraz 
Grażyna Wikarek-Meus
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W klasie wyższej drużyny rozegrały 
po 17 spotkań. Nasze zespoły zakończy-
ły tę część rozgrywek w drugiej połowie 
tabeli. KP Sarnów uplasował się na 11. 
pozycji z 22 punktami, 6 zwycięstwami, 
4 remisami i 7 porażkami. Natomiast KS 
Orzeł Dąbie znalazł się na miejscu 14., 
zebrawszy 17 punktów za 5 meczy wy-
granych i 2 zremisowane. Liderem tabeli 
jest CKS Czeladź z 36 oczkami na koncie, 
a na końcu stawki znajduje się KR TKKF 
ZEW Sosnowiec jedynie z 10 punktami. 
Jednak oba nasze zespoły mogą zaliczyć 
ostatnią przedzimową kolejkę rozgrywek 
do udanych – KP Sarnów na własnym 
boisku pokonał UKS Przemsza Dąbrowa 
Górnicza stosunkiem 2:1, zaś Orzeł Dą-
bie obronił bezbramkowy remis z najlep-
szym zespołem A-klasy, CKS Czeladź.

Nieco silniej reprezentowana jest 
nasza gmina w B-klasie sosnowieckie-
go podokręgu, gdzie grają 3 tutejsze ze-
społy i radzą sobie w tych rozgrywkach 
całkiem dobrze. Po ostatniej, dwunastej 
jesiennej rundzie na czele ligi znalazł się 

LKS Jedność Strzyżowice z 31 punktami, 
10 zwycięstwami, 1 remisem i 1 porażką. 
Nasz lider ma 3 oczka przewagi nad dru-
gą w tabeli drużyną JSP Szczakowianka 
II, z którą w sezonie wiosennym będzie 
grał na własnym boisku. Liczymy wtedy 
na zwycięstwo tak jak w sierpniowym 
meczu między tymi zespołami, wygranym 
przez LKS Jedność 0:3. Innym groźnym 
rywalem Strzyżowic jest LKS Iskra Psary, 
znajdująca się na 3. miejscu w zestawieniu 
po 13 kolejkach – 25 pkt., 8 zwycięstw, 

1 remis, 3 porażki. Dotychczasowa po-
stawa psarskich zawodników również 
dobrze rokuje na przyszłą rundę. Trzecia 
drużyna z naszej gminy, KS Góra Siewier-
ska, uplasowała się na 8. pozycji w tabeli z 
18 oczkami, 6 meczami wygranymi i taką 
samą ilością spotkań przegranych. Zesta-
wienie B-klasy zamyka KS Górnik II Piaski 
jedynie ze zdobyczą 3 punktów.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na wa-
leczną postawę drużyny juniorów KS 

Uroczyste wręczenie wyróżnienia 
nastąpiło podczas Gminnych Dożynek, 
13 września 2015 roku. Odznaka „Za 
Zasługi dla Sportu” występuje w trzech 
stopniach: złotym, srebrnym i brązo-
wym, a jej przyznawanie ma charakter 
hierarchiczny, zaczynając od stopnia 
brązowego. Uhonorowani nią mogą być 
trenerzy oraz inne osoby wyróżniające 
się szczególną aktywnością i uzyskujące 
wybitne osiągnięcia w zakresie sportu, w 
tym także we wspieraniu rozwoju kultu-

ry fizycznej.
Pan Mirosław Marciniec od ponad 

40 lat jest aktywnym działaczem spor-
towym. W wieku 16 lat został zawod-
nikiem Klubu Sportowego KS „Górnik” 
Wojkowice, w którym grał do 1978 roku. 
W 1995 roku został trenerem klasy B w 
Ludowym Klubie Sportowym „Jedność” 
Strzyżowice, a w 2003 r. wybrano go 
prezesem tego klubu. Funkcję tę spra-
wował do października 2014 r. Pomimo 
intensywnej pracy zawodowej p. Marci-

niec głęboko zaangażował się w pracę na 
rzecz rozwoju sportu i jego promocję 
na terenie gminy Psary. Jako prezes klu-
bu zrzeszał liczną piłkarską grupę dzieci 
i młodzieży, wśród których propagował 
zdrowy styl życia i wychowanie w du-
chu zdrowej rywalizacji. Ponadto wraz 
z instruktorem prowadził treningi, roz-
grywki i sparingi dla seniorów. W czasie 
pełnienia przez p. Mirosława Marcińca 
funkcji prezesa klub awansował w tabe-
lach sportowych w podokręgu Sosno-
wiec z grupy B do grupy A (2005/2006 
rok). Angażował się on również w pozy-
skiwanie środków na modernizację in-
frastruktury i zakup nowego sprzętu dla 
klubu. Za swoją działalność społeczną w 
sporcie został uhonorowany w czerwcu 
2015 roku Srebrną Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obec-
nie p. Mirosław Marciniec pełni funkcję 
wiceprezesa MKS „Górnik” Wojkowice, 
w swoich działaniach kierując się zasadą 
utrwalenia kultury sportu jako warto-
ści dnia codziennego. Redakcja Głosu 
Gminy Psary gratuluje uzyskania tego 
szczególnego wyróżnienia i życzy p. Mi-
rosławowi dalszych sukcesów w pracy na 
rzecz sportu. Red.

MirOSław MarciniEc ZaSłużOnyM dla SPOrTu
we wrześniowym wydaniu gazety wspomnieliśmy o nadaniu przez Mini-

stra Sportu i Turystyki brązowej odznaki „Za Zasługi dla Sportu” dla Miro-
sława Marcińca. Tym razem przedstawiamy biogram wyróżnionego.

Mirosław Marciniec z Wójtem Gminy Psary oraz posłankami Beatą Małecką - 
Liberą i Anną Nemś na scenie podczas dożynek po wręczeniu medalu

POdSuMOwaniE rundy jESiEnnEj w wykOnaniu naSZych drużyn
14 i 15 listopada odbyły się ostatnie mecze jesiennej rundy piłkarskiej w a i b klasie oraz w iV lidze okrę-

gowej juniorów w podokręgu sosnowieckim Śląskiego Związku Piłki nożnej.

Drużyna LKS Jedność Strzyżowice - lider B-klasy po rundzie jesiennej

c.d. na str. 18
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W zawodach wystartowało 103 za-
wodników obojga płci, w tym pięcioro 
dzieci z terenu gminy Psary. „Walka w 
każdych kategoriach była wyrównana, 
na szczęście trenowani przeze mnie za-
wodnicy objęli doskonałą taktykę i wy-
kazali się dobrą wytrzymałością, dzięki 
czemu pokonali rywali”. – powiedział 
Sebastian Matkowski trener, który pro-
wadzi od 3 lat treningi w Szkole Podsta-
wowej w Strzyżowicach

Nasi uczniowie podczas uroczystego 

podsumowania zawodów pojawiali się 
na podium aż 5 razy, i tak: I miejsce w 
kategorii dzieci do 21 kg zdobył Wiktor 
Matkowski, I miejsce w kategorii do 25 
kg – Oskar Bucki, III miejsce w kategorii 
do 30 kg – Tomasz Mikielka, II miejsce 
w kategorii młodzik do 52 kg – Roksana 
Białas, II miejsce w kategorii młodzik do 
59 kg – Krzysztof Pilarczyk.

Młodym zapaśnikom gratulujemy 
sukcesów i czekamy na więcej!

Red.

POdiuM dla naSZych MłOdych ZaPaŚników
14 listopada 2015 r. w bieruniu młodzi zapaśnicy z gminy Psary wzięli 

udział w zawodach o Puchar Śląska dzieci i młodzików w zapasach w stylu 
wolnym, zajmując czołowe miejsca na podium.

Młodzi zapaśnicy z gminy Psary wraz 
z trenerem po zawodach w Bieruniu

Orzeł Dąbie, którzy z dużym powodze-
niem rywalizują w IV lidze okręgowej A 
podokręgu sosnowieckiego. Nasi mło-
dzi piłkarze pod wodzą trenera Adama 
Zbroszczyka zajmują w tabeli 3. miejsce z 
dorobkiem 20 punktów, 6 zwycięstw i 2 

remisów oraz znacznym dodatnim bilan-
sem bramkowym 31:16. Juniorzy z Dąbia 
tracą do drugiej drużyny w lidze jedynie 
2 oczka, ale do lidera brakuje im już 7 
punktów. Wszystko jednak przed nimi! 
Rundę jesienną zakończyli oni w dobrych 
nastrojach, gromiąc KS Unię Ząbkowice 

na jej boisku 2:4.
Wszystkim zespołom piłkarskim z 

gminy Psary dziękujemy za dostarczone 
emocje w sezonie jesiennym i życzymy 
jeszcze większych sukcesów już od wio-
sny 2016 roku.

Red.

c.d. ze str. 17 „Podsumowanie rundy...”
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Plan iMPrEZ kulTuralnych na PiErwSZE PółrOcZE 2016
Przedstawiamy plan imprez kulturalnych na pierwsze półrocze 2016 roku, których organizatora-
mi są psarskie instytucje kultury: Gminny Ośrodek kultury oraz Gminna biblioteka Publiczna. har-
monogram ma charakter poglądowy. dni i godziny poszczególnych imprez mogą ulec zmianie. Or-
ganizator dopuszcza również możliwość dodania nowych imprez. Prosimy o sprawdzanie bieżących 
informacji o wydarzeniach na stronach internetowych www.gok.psary.pl oraz www.biblioteka.psary.pl.

02 stycznia, g. 17:00 
WIECZÓR KOLĘD W OśROD-
Ku KuLtuRy W DĄbIu

10 stycznia, g. 16:00 
WOśP KONCERt fINałOWy 
Na PLaCu PRZED uRZĘDEm 
GmINy W PsaRaCh

17 stycznia, g. 17:00 
KONCERt KOLĘD W WyKO-
NaNIu DuEtu PEDRO y maRI 
W śWIEtLICy WIEjsKIEj W 
GÓRZE sIEWIERsKIEj

24 stycznia, g. 17:00 
tEatR DLa DOROsłyCh 
„jEsZCZE NIE PORa Nam 
sPaĆ” W OśRODKu KuLtuRy 
W GRÓDKOWIE

29 stycznia, g. 17:00 
tEatRZyK DLa DZIECI „fa-
bRyKa śNIEGu” W OśROD-
Ku KuLtuRy W saRNOWIE 
(tEatR tRIP)

07 lutego, g. 17:00 
WystĘP ZEsPOłu GRECKIE-
GO mythOs W OśRODKu 
KuLtuRy W DĄbIu 

11-12 lutego,  
WystaWa ObjaZDOWa CEN-

tRum NauKI KOPERNIK PN. 
„umysł PRZyłaPaNy” 
W OśRODKu W GRÓDKOWIE

21 lutego, g. 17:00 
KaPELa OGÓRKI W OśROD-
Ku KuLtuRy W saRNOWIE

25 lutego, g. 17:00 
tEatRZyK DLa DZIECI - „O 
tym jaK fRENDZELKa I 
WIERCIPIĘtKa ZNaLaZły 
CZaPECZKĘ” W maLINOWI-
CaCh (tEatR tRIP)

15-28 lutego 
AKCJA FERIE, czyli m.in.: 
zabawy z planszówkami z 
animatorem, dogoterapia pn. 
„Pies przyjaciel człowieka”, 
origami modułowe, nadruki 
na koszulkach, przenośne 
planetarium - szczegóły na 
stronie www i w styczniowym 
wydaniu Głosu Gminy Psary

08 marca 
GmINNy DZIEń KObIEt 

12 marca, g. 17:00 
RODZINNy fEstIWaL 
PLaNsZÓWEK W OśRODKu 
KuLtuRy W GRÓDKOWIE

13 marca, g. 17:00 
KONCERt muZyKI fILmOWEj 
W śWIEtLICy W DĄbIu

20 marca, g. 17:00 
tEatRZyK DLa DZIECI 
„KsIĘżNICZKa Na ZIaRNKu 
GROChu” W OśRODKu KuL-
tuRy W GRÓDKOWIE

03 kwietnia, g. 17:00 
KONCERt staNIsłaWa WIt-
ta W PRECZOWIE

22 kwietnia, g. 17:00 
tEatRZyK DLa DZIECI 
„tajEmNICa sKaRbu Na 
KuRZEj NÓżCE” W śWIE-
tLICy WIEjsKIEj W GÓRZE 
sIEWIERsKIEj

24 kwietnia, g. 17:00 
KONCERt buNGa baND 
W śWIEtLICy WIEjsKIEj 
W bRZĘKOWICaCh

01 maja 
DZIEń fItNEssu POłĄCZO-
Ny Z  OtWaRCIEm bOIsKa 
LKs W PRECZOWIE

03 maja, g. 10:00 
śWIĘtO KONstytuCjI 
W OśRODKu W PRECZOWIE

15 maja, g. 17:00 
KONCERt fINałOWy fEstI-
WaLu PIEśNI RELIGIjNEj 
PRZy KOśCIELE W stRZyżO-
WICaCh

29 maja, g. 15:00 
sPORtOWy DZIEń DZIECKa 
Na staDIONIE LsK IsKRa 
PsaRy

11 czerwca, g. 17:00 
fEstyN śRODOWIsKOWy 
W bRZĘKOWICaCh

18 czerwca, g. 16:00 
fEstIWaL PIEśNI ZaLOt-
NyCh I mIłOsNyCh W 
PRECZOWIE

23 czerwca, g. 17:00 
KONCERt uCZEstNIKÓW 
sEKCjI muZyCZNyCh W 
GRÓDKOWIE

24 czerwca, g. 17:00 
fEstyN DLa młODZIEży Na 
ROZPOCZĘCIE WaKaCjI - 
ImPREZa PLENEROWa

25 czerwca, g. 17:00 
fEstyN śRODOWIsKOWy 
W GÓRZE sIEWIERsKIEj

GMinny OŚrOdEk kulTury 
www.gok.psary.pl      gok@psary.pl      tel. 32 267 22 59

GMinna bibliOTEka PublicZna 
www.biblioteka.psary.pl      biblioteka@psary.pl      tel. 32 267 21 62

06 stycznia, g. 17:00 
KOLĘDOWaNIE W PsaRaCh

16, 18, 23 i 25 lutego, g. 10 
fILmOWE fERIE 
DLa DZIECI I młODZIEży

11 marca, g. 17:00 
koncert 
LItERaCKO-muZyCZNy

18 marca, g. 17:00 
mIĘDZyNaRODOWy DZIEń 
INWaLIDÓW I OsÓb NIE-

PEłNOsPRaWNyCh „DLa 
sIEbIE I DLa INNyCh”

31 marca, g. 17:00 
sPOtKaNIE autORsKIE Z 
ROmaNEm PaNKIEWICZEm

12 maja, g. 10:00 
śWIĘtO bIbLIOtEKI

02 czerwca, g. 10:00 
DZIEń DZIECKa W bIbLIO-
tece

W ofercie Gminnej Biblioteki Publicznej na pierwsze półrocze 2016 r. znajdziemy szereg wydarzeń cyklicznych:
PSarSki kinOManiak - studyjne projekcje filmów w sali bankietowej w Psarach, ul. Szkolna 45, zgodnie z harmonogra-
mem tj.: 4 stycznia, 1 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca - wszystkie projekcje o godz. 18:00.
uniwErSyTET TrZEciEGO wiEku - zajęcia edukacyjne dla seniorów odbywają się w sali bankietowej w Psarach, ul. 
Szkolna 45, zgodnie z harmonogramem tj.: 14 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 19 maja, 9 i 30 czerwca - godz. 17:00.
uniwErSyTET dZiEcięcy - zajęcia edukacyjne dla dzieci. Wykłady odbywają się w sali bankietowej w Psarach, ul. Szkolna 45, 
zgodnie z harmonogramem tj.: 23 stycznia, 27 lutego, 5 i 12 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 18 czerwca - godz. 10:00.
SPOTkania ze SPEcjaliSTą - oferta edukacyjna dla dorosłych, odbywają się zgodnie z harmonogramem tj.: 18 stycznia, 
2 lutego, 15 marca, 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca - godz. 17:00.
Pozostałe ważniejsze wydarzenia organizowane przez Gminną bibliotekę Publiczną w pierwszym półroczu 2016 r.:



www.planergia.pl


