
Projekt Gminy Psary został wybrany 
w ramach Działania 2.1. Wsparcie roz-
woju cyfrowych usług publicznych, Oś 
priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem tego przedsięwzię-
cia jest wdrożenie innowacyjnych roz-
wiązań elektronicznych w komunika-
cji między mieszkańcami a urzędem 
i instytucjami publicznymi w gminie. 
Dzięki tej inwestycji rozpocznie się 
świadczenie 28 nowych e-usług pu-
blicznych. Za pomocą indywidualnego 
internetowego konta dostępowego, 
dany mieszkaniec będzie mógł łatwiej 
i szybciej komunikować się z urzędem i 
jego jednostkami, zdobywać ważne dla 
niego informacje oraz załatwiać sprawy. 
Oczywiście, w każdym przypadku, do-
stęp do systemu będzie miał charakter 
indywidualny, prywatny, a dane uzyski-

wane w ten sposób będą odpowiednio 
zabezpieczone.

Realizacja przedsięwzięcia „E-Psa-
ry…” przyniesie bardzo konkretne ko-
rzyści zarówno dla osób fizycznych jak 
i podmiotów gospodarczych. Przykła-
dem zastosowania możliwości nowe-
go systemu informatycznego będzie 

uruchomienie jednolitego portalu in-
formacyjnego dla mieszkańców czy 
spersonalizowanego modułu płatności 
elektronicznych. Za ich pomocą miesz-
kaniec będzie mógł szybko uzyskać 
istotne dane dotyczące na przykład ak-
tualnych stawek podatków, indywidu-

gazeTa samorzĄDowa
MAJ 2016   NR 05/131           ISSN 1732-985X          egzemplarz bezpłatny     

10 maja zarząd województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu środkami unijnymi projektu
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alnych zobowiązań płatniczych wobec 
administracji lokalnej, a nawet dokonać 
płatności online na przykład za wywóz 
odpadów czy za podatek od nierucho-
mości. Podobnie działać będzie sys-
tem E-woda, pozwalający na sprawną 
komunikację z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej dotyczący między innymi 
ilości zużytej wody i płatności za usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne. Załatwia-
nie spraw przez komputer, smartfon 
czy tablet obejmie także Ośrodek Po-
mocy Społecznej.

Dodatkowo wdrożone zostaną elek-
troniczne moduły do prowadzenia 
konsultacji społecznych i komunikacji z 
interesantami, w tym do składania pism 
urzędowych czy sprawdzania stanu ich 
realizacji. Ponadto powstanie platforma 
elektroniczna do obsługi pracy Rady 
Gminy w Psarach. Moduł ten uspraw-
ni organizację obrad – system będzie 

ewidencjonował skład rady, obecność 
na posiedzeniach, rejestry uchwał, pro-
tokoły i inne dokumenty związane z 
działalnością. Dzięki temu mieszkańcy 
będą mogli się również komunikować 
z radnymi. W ramach projektu zostanie 
wdrożony także moduł e-rejestry, po-
zwalający na wyszukiwanie stowarzy-
szeń oraz fundacji.

Ważne usprawnienia obejmą jedno-
cześnie placówki oświatowe. Urucho-
miony zostanie między innymi tzw. 
„e-dziennik”, który umożliwi rodzicom 
bieżącą kontrolę frekwencji i postępów 
w nauce swoich dzieci. Nowy system 
pozwoli również na składanie wielu 
dokumentów w formie elektronicznej, 
np. wniosku o przyjęcie do szkoły lub 
przedszkola, wyrażenie zgody na wy-
cieczkę dziecka, dokonanie wpłaty na 
Radę Rodziców itp.

Przedsięwzięcie obejmie Urząd Gmi-

ny w Psarach oraz 7 podległych mu 
jednostek: Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gimnazjum im. marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Psarach, Zespoły Szkol-
no-Przedszkolne (przedszkola i szkoły 
podstawowe) w Sarnowie i Strzyżowi-
cach, Szkoły Podstawowe z oddziałami 
przedszkolnymi w Gródkowie i Dąbiu.

Uruchomienie e-usług będzie połą-
czone z wdrożeniem oraz modernizacją 
systemów informatycznych i wyposa-
żenia komputerowego w Urzędzie Gmi-
ny Psary oraz jednostkach organizacyj-
nych o szacowanej wartości ponad 325 
tys. zł. Oznacza to stworzenie sieci tele-
informatycznych pomiędzy budynkami 
szkolno-przedszkolnymi, zakup wraz z 
instalacją i konfiguracją 8 serwerów, 10 
komputerów, 10 skanerów, 10 czytni-
ków, 17 zasilaczy awaryjnych, macierzy.

Realizacja projektu została przewi-
dziana do końca 2017 roku. Red.

c.d. ze str. 1 „ Blisko 900 tys. zł unijnej dotacji na cyfrową platformę usług publicznych”

Droga w mieJscowoŚci BrzĘkowice wał goTowa

Wykonawcą tego zadania było 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych Inżynieria S.A. z Dąbrowy Górni-
czej. Jezdnia o szerokości 3,5 m i 5 m 
została wykonana z kostki betonowej z 
miejscem do zawracania o powierzch-
ni 215 m². Natomiast zjazd z drogi z as-
faltobetonu dodatkowo poszerzono o 
wyspę najazdową z kostki kamiennej. 
Pobocza wykonano z tłucznia kamien-
nego. Koszt prac wyniósł 198 567,28 zł.

Radna Grażyna Polasiak, która wno-
siła o remont drogi na Brzękowickim 
Wale relacjonuje, że mieszkańcy są usa-
tysfakcjonowani z przeprowadzonych 
prac: „Osoby na co dzień korzystające 
z tej części nowej drogi zgłaszają mi, że 
są bardzo zadowoleni ze zrealizowanej 
przez gminę inwestycji. Przed budową 
drogi dojazd do wybudowanych w tym 

miejscu domów był problematyczny. 
Szczególnie uciążliwy był okres jesienno-
-zimowy kiedy to samochody grzęzły w 
tym miejscu w błocie. Podczas trwania 
prac drogowych, wykonawca zapewnił 
mieszkańcom dostęp do drogi publicznej 

oraz wjazd na posesje. Prace przebiega-
ły zgodnie z planem. Teraz wspólnie z 
mieszkańcami czekamy na remont starej 
części drogi Brzękowice Wał, dla której 
przebudowy opracowywana jest obec-
nie dokumentacja budowlana.” Red.

Pod koniec maja dobiegły końca prace związane z budową części drogi gminnej w miejscowości Brzęko-
wice wał, gdzie powstało 213 metrów bieżących nawierzchni z kostki brukowej.

Ukończona droga na ulicy Brzękowice - Wał

4 siłownie zewnĘTrzne Do wyBuDowania Jeszcze w 2016 r.
z końcem kwietnia br. w drodze przetargu wyłoniono dwie firmy, które sporządzą dokumentacje budowlane 

na montaż siłowni zewnętrznych przy oPs w Psarach, osP w strzyżowicach oraz obok przyszkolnego placu 
zabaw w sarnowie. rozbudowana zostanie także siłownia przy osP w Preczowie oraz powstaną projekty za-
gospodarowania otoczenia Przedszkola Publicznego w sarnowie oraz pozostałego terenu przy oPs w Psarach.

W bezpośrednim sąsiedztwie ist-
niejącego placu zabaw przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Psarach zapro-
jektowane zostaną między innymi: si-
łownia zewnętrzna, zadaszony krąg 
ogniskowy, altana, alejki spacerowe, 

ogrodzenie, oświetlenie i inne elementy 
małej architektury. Architekt zaplanuje 
również nowe miejsca postojowe na ul. 
Kamiennej. Z kolei dokumentacja doty-
cząca placu przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Preczowie uwzględni montaż 

kilku nowych przyrządów do ćwiczeń 
oraz, przede wszystkim, wykonanie na-
wierzchni z kostki betonowej na całym 
terenie siłowni, w tym pod już istnieją-
cymi urządzeniami. Natomiast projekt 

c.d. na str. 3
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obejmujący obszar sąsiadujący z obec-
nym placem zabaw przy remizie w Strzy-
żowicach pozwoli na instalację 5 po-
dwójnych przyrządów ćwiczeniowych 
na utwardzonej nawierzchni, która ma 
zostać połączona z istniejącym chodni-
kiem, a także ogrodzenie tego terenu. 
Dokumentacja dotycząca wszystkich 
powyższych lokalizacji rozwiąże jeszcze 
kwestie uporządkowania zieleni z nasa-
dzeniami drzew i krzewów oraz montaż 
ławek i koszy na śmieci. Wykonawcą 
tych projektów została firma BAAZA 
Studio Projektowe z Czeladzi. Termin na 
przygotowanie przedmiotowych opra-
cowań to koniec czerwca br. Właściwe 
prace budowlane mają się rozpocząć i 
zakończyć w drugiej połowie roku.

Kolejna siłownia zewnętrzna – z pię-
cioma podwójnymi urządzeniami na 
nawierzchni z kostki betonowej – ma po-
wstać na terenie przylegającym do bu-
dynku szkoły podstawowej w Sarnowie, 
obok istniejącego placu zabaw. Najko-
rzystniejszą ofertę na to zadanie przed-
stawiła firma NZB Sp. z o.o. z Brzegu, 
przy czym jego zakres jest znacznie szer-
szy niż w trzech pierwszych przypad-
kach. Przedmiot zamówienia obejmuje 
bowiem opracowanie kompletnych 

dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wych dla przestrzeni przy przedszkolu. 
Z punktu widzenia przedszkolaków, naj-
ważniejszy będzie projekt nowego placu 
zabaw z bezpieczną nawierzchnią, który 
powstanie w miejscu obecnego. Na tere-
nie przedszkola zaprojektowana zosta-
nie także drewniana altana w formie sce-
ny letniej z przeznaczeniem na dziecięce 
występy. W jej tylnej części znajdować 
się będzie zamykane pomieszczenie, 
w którym będą składowane np. ławki i 
stoliki. Dodatkowo dokumentacja w tej 
części obejmie uporządkowanie zieleni 
poprzez nasadzenie drzew i krzewów 
oraz budowę ciągów komunikacyjnych. 
Projektanci przedstawią ponadto kon-

cepcję wykonania oświetlenia wzdłuż 
wschodniej części działki przy nowo wy-
budowanym chodniku, uwzględniając 
możliwość zastosowania odnawialnego 
źródła energii. Dodatkowo powstaną 
miejsca postojowe dla samochodów na 
placyku przy szkole.

Warto jeszcze wspomnieć, iż wkrótce 
rozpoczną się prace związane z budową 
siłowni zewnętrznej przy szkole w Mali-
nowicach. Zakupione w ubiegłym roku 
urządzenia zostaną zamontowane po-
między placem zabaw a boiskiem wie-
lofunkcyjnym do końca czerwca. Pozo-
stałe wspomniane siłownie zewnętrzne 
zostaną wybudowane do końca roku. 
Red.

inwesTycJe

Siłownia zewnętrzna przy OSP Preczów będzie rozbudowana

W ramach przeprowadzonych prac 
Zakład Remontowo-Budowlany Ję-
drzejczyk z Sosnowca przebudował 
część obiektu wiaty na pomieszczenia 
socjalne dla strażaków z Dąbia. Powsta-
ły budynek został ocieplony, a w jego 
wnętrzu wykonano wszystkie niezbęd-
ne instalacje. 

W budynku powstały następujące 
pomieszczenia: mała świetlica, szatnia, 
magazynek, łazienka z prysznicami, to-

alety. Wszystkie wnętrza zostały otyn-
kowane i pomalowane, a podłogi wyło-
żono płytkami. Dla wygody strażaków 
dojście do obiektu z parkingu przed 
remizą strażacką wyłożono kostką be-
tonową. Remont przeszła także długa, 
prowadząca do garaży wiata, w której 
wymieniono pokrycie dachu i zabez-
pieczono stalową konstrukcję przed 
korozją.

Koszt robót i materiałów budowla-
nych wyniósł 283 816,27 zł brutto. Red.

zakoŃczono rozBuDowĘ Bazy socJalneJ osP DĄBie
10 maja zakończono prace nad 

przebudową budynku socjalnego 
dla strażaków z ochotniczej straży 
Pożarnej w Dąbiu.

Dobudowana częśc budynku OSP Dąbie

Jedno z nowych pomieszczeń dla strażaków w OSP Dąbie

c.d. ze str. 2 „4 siłownie zewnętrzne...”
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Budowa, remonty oraz utrzymanie 
chodników i jezdni na drogach po-
wiatowych znajdujących się w naszej 
gminie to zadania powiatu będzińskie-
go. Jednakże mając na względzie złą 
sytuację finansową tej instytucji oraz 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
mieszkańców, Gmina Psary zdecydo-
wała się, jak co roku, dofinansować wy-
brane powiatowe zadania inwestycyj-
ne w celu przyspieszenia ich realizacji 
i zagwarantowania odpowiedniej ilości 
oraz jakości prac. Dlatego też Powiat 
Będziński może liczyć w tym roku na 
dotację celową z budżetu naszej gminy 
w kwocie 500 tys. zł. 

Wśród miejscowości, w których 
zostaną wybudowane nowe odcinki 
chodników znalazła się Goląsza Biska 
po południowej stronie ul. Poczto-
wej, od wysokości wjazdu na stadion 
do pierwszych zabudowań po stronie 
północnej, zakres prac w tych miej-
scach obejmie budowę chodnika wraz 
z odwodnieniem. W tym miejscu roz-
poczęły się z końcem maja pierwsze 
prace drogowe. Podobny zakres prze-
widziano w Dąbiu na ul. Dolnej, gdzie 
przebudowie podlega prawostronny 
fragment od ul. Pocztowej. Natomiast 
w Sarnowie roboty będą polegać 
między innymi na przebudowie na-
wierzchni dla pieszych na skrzyżowa-
niu ul. Wiejskiej i ul. Głównej, a także 
na plantowaniu i humusowaniu tere-
nów w pasie drogowym, malowaniu 
oznakowania poziomego, montażu 
znaków oraz lustra drogowego, co po-
prawi bezpieczeństwo w tym miejscu. 
W Sarnowie zostanie jeszcze wykonany 
ponad 237-metrowy odcinek chodnika 

z kostki betonowej od skrzyżowania 
ul. Głównej z ul. Wiejską do kościoła.  
Zlecono również realizację kolejnych 
etapów budowy chodników z odwod-
nieniem: w Górze Siewierskiej przy ul. 
Kościuszki, w Strzyżowicach przy ul. 
Belnej oraz w Brzękowicach Górnych 
na ul. Szopena. Jednocześnie w dwóch 
ostatnich lokalizacjach wykonane zo-
staną kilkudziesięciometrowe odcinki 
kanalizacji deszczowej. Ważna inwe-
stycja zrealizowana będzie w Psarach 
na ul. Wiejskiej w rejonie Prodła, gdzie 
robotnicy utwardzą pobocze poprzez 
położenie nawierzchni z kostki beto-
nowej wraz z niezbędnym remontem 
jezdni na długości utwardzenia i wyko-
naniem elementów odwodnienia pasa 
drogowego. Zabudowana zostanie 
też nowa wiata przystankowa. Ostat-
ni  przetarg na przedmiotowe zadania 
budowlane dotyczy ul. Grodzieckiej w 

Gródkowie, gdzie również powstanie 
fragment chodnika z odwodnieniem. 
W tym roku kontynuowana także bę-
dzie budowa chodnika w Preczowie 
przy ulicy Wiejskiej.

Warto zaznaczyć, iż rozbudowa 
chodników, wykonanie odwodnień 
oraz pozostałe prace na jezdni lub jej 
poboczu zostały podzielone na etapy, 
które będą realizowane na poszcze-
gólnych ulicach stopniowo w ramach 
kolejnych, corocznych inwestycji pro-
wadzonych wspólnie z Powiatem Bę-
dzińskim. Wszystkie wymienione pra-
ce mają zostać zakończone do końca 
wakacji. Powiatowy Zarząd Dróg jest 
już po przeprowadzeniu większości 
przetargów na budowę chodników i 
już wiadomo, że dzięki uzyskanym w 
postępowaniach oszczędnościom za-
kresy budowy mogą zostać zwiększo-
ne. Red.

z końcem kwietnia Powiatowy zarząd Dróg w rogoźniku rozstrzygnął przetarg na budowę chodników przy 
drogach na terenie gminy Psary, które powstaną dzięki gminnej dotacji.

PowsTanie 9 oDcinków choDników DziĘki gminneJ DoTacJi

inwesTycJe

Prace przy budowie chodnika w Goląszy Dolnej

w ramach wspólnego przedsięwzięcia siedmiu gmin naszego powiatu oraz będzińskiego starostwa opraco-
wano „koncepcję systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim”.

W trakcie spotkania zorganizowa-
nego 9 maja 2016 r. przez Starostę Bę-
dzińskiego, Wójt Gminy Psary odebrał, 
wraz z przedstawicielami pozostałych 
gmin partnerskich, gotowe egzem-
plarze wspomnianej „Koncepcji…”. 
Do projektu przystąpiło siedem gmin 
powiatu: Będzin, Bobrowniki, Czeladź, 
Psary, Siewierz, Sławków i Wojkowice.

Główną przesłanką partnerskiej 
współpracy gmin z powiatem była 

chęć sporządzenia spójnej koncep-
cji systemu dróg rowerowych wraz z 
punktami przesiadkowymi, według 
jednakowych standardów. Dokument 
przyczyni się do realizacji konkretnych 
inwestycji w infrastrukturę komunika-
cyjną oraz umożliwi ubieganie się o 
nowe dotacje z Unii Europejskiej.

Koncepcja zawiera m.in. analizy pla-
nistyczne, przedstawienie możliwości 
i warunków rozbudowy dróg rowe-

rowych w poszczególnych gminach, 
przedstawienie koncepcji systemu 
komunikacji rowerowej powiatu ze 
wskazaniem centrów przesiadkowych 
różnej kategorii, plan zintegrowania 
tej sieci ze środkami transportu zbioro-
wego oraz z istniejącymi już ścieżkami 
rowerowymi. Opracowanie zakłada, że 
całkowita długość dróg rowerowych 
w gminach powiatu wyniesie w sumie 

c.d. na str. 5

gmina Psary w sysTemie PowiaTowych Dróg rowerowych
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zgk w DĄBiu z nowĄ kosiarkĄ Do koszenia PoBoczy

Zakupiona kosiarka marki Kangu 
typ 140 jest doczepiana do ciągnika i 
może wykosić trawy na szerokość 1,40 
m. Sprzęt ten jest także idealnie dopa-
sowany do podłoża co zapewnia opty-
malną jakość koszenia. Duża ilość noży 
i wymienne przeciwnoże zapewniają 
dobre rozdrabnianie skoszonego mate-
riału. Dodatkowo kosiarka wyposażona 
jest w przesuw poprzeczny ułatwiający 
omijanie przeszkód oraz dostosowanie 
najwygodniejszego kąta koszenia. 

Pierwsze prace kosiarką w gminie 
Psary zostały już wykonane przy wyka-
szaniu poboczy drogowych. Red. Prace nową kosiarką w Psarach przy ul. Granicznej

263 km. Ponadto wykonawca „Koncep-
cji…” zaplanował budowę 23 węzłów 
przesiadkowych, które ułatwią komu-
nikację między gminami. Dokument 
przygotowała firma „Neuteno Jacek 
Ziebura” z Krakowa, która ma duże 
doświadczenie w tym zakresie. Rów-
nolegle zorganizowano szereg konsul-
tacji z włodarzami gmin oraz pracow-
nikami merytorycznymi zajmującymi 
się infrastrukturą, które zaowocowały 
wypracowaniem najlepszych dla gmin 
rozwiązań projektowych. Red.

w maju kosztem 22 500 zł zakład gospodarki komunalnej w Dąbiu zakupił nową profesjonalną kosiarkę do 
koszenia poboczy, wykaszania rowów, skarp oraz do pracy na terenach zielonych.

rozPoczĄł siĘ remonT kaPliczki na PoDDzwonku

Remont kapliczki na Poddzwonku 
wart 49 816,49 zł brutto wykonuje, 
wyłoniona w drodze zapytania ofer-
towego, firma JALPOL z Sosnowca. W 

pierwszej kolejności prowadzone są 
prace rozbiórkowe polegające głów-
nie na usunięciu wszystkich tynków, 
demontażu okien, podłogi, usunięciu 

starego pokrycia dachu i zbutwiałych 
elementów więźby. Po nich rozpocz-
ną się roboty ogólnobudowlane. Na-
prawione zostaną mury fundamento-
we oraz elewacja w kamieniu i cegle. 
Kapliczka wzbogaci się o nowe drzwi 
i okna, które będą utrzymane w tej 
samej stylistyce, co obecne. Uzupeł-
niona zostanie więźba dachowa wraz 
z nowym pokryciem z dachówki kar-
piówki, nowym pokryciem wieżyczki 
i obróbkami blacharskimi. Wykonane 
będą izolacje zewnętrzne i wewnętrz-
ne fundamentów, warstwy posadz-
kowe i posadzka z cegły. Odnowione 
zostanie także wnętrze kapliczki – 
robotnicy przeprowadzą renowację 
tynków naściennych i drewnianego 
sufitu oraz wykonają roboty malarskie 
i impregnacyjne. Zgodnie z umową 
prace remontowe mają się zakończyć 
do 30 czerwca br. Red.

w połowie maja rozpoczęto prace naprawcze kapliczki w goląszy Dol-
nej na Poddzwonku, zawierającej zabytkowe elementy.

Prace remontowe kapliczki na Poddzwonku

Mieszkańcy powiatu będzińskiego będą mogli korzystać  z sieci dróg rowerowych

c.d. ze str. 4 „Gmina Psary w systemie...”
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Tytuły „Innowator 2016” są co roku 
przyznawane przedstawicielom świata 
nauki, biznesu i samorządu za wkład w 
zakresie innowacyjnych rozwiązań w 
procesie organizacji i funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych. Uroczysta 
ceremonia wręczenia nagród odbyła 
się 19 maja w Hotelu Pogoria Residen-
ce w Dąbrowie Górniczej podczas Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria 
i praktyka”, organizowanej we współ-

pracy z Uniwersytetem Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy, Katedrą Marke-
tingu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, Zakładem Zarządzania 
Innowacjami Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie oraz Towarzystwem 
Naukowym Organizacji i Kierownictwa 
oddział w Dąbrowie Górniczej. Statuet-
kę „Innowator 2016” z rąk prof. nadzw. 
dra Zdzisława Dacko-Pikiewicz odebrał 
w imieniu naszego samorządu Wójt To-
masz Sadłoń. Red.

inwesTycJe

ToaleTy na Placach zaBaw i w oBiekTach sPorTowych
Przenośne toalety postawiono w 

następujących miejscach: kompleks 
sportowy przy OSP w Preczowie, 
kompleks sportowy przy OPS w Psa-
rach, plac zabaw przy kaplicy w Ma-
linowicach, kompleks sportowy przy 
budynku byłej szkoły podstawowej w 
Malinowicach, kompleks sportowy w 
Górze Siewierskiej i Goląszy Górnej. 
Informujemy również, że przy naj-
nowszym placu zabaw na stadionie 
Iskry Psary ogólnodostępna toaleta 
znajduje się w budynku szatni LKS 
Iskra Psary (wejście z boku budynku). 
Red.

gmina Psary wyróŻniona TyTułem „innowaTor 2016”

Statuetka „Innowator 2016”

19 maja br. gmina Psary została uhonorowana tytułem „innowator 2016”, przyznanym przez kapitułę kon-
kursową złożoną z pracowników naukowych wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie górniczej, szkoły głównej 
handlowej w warszawie oraz uniwersytetu mateja Bala w Bańskiej Bystrzycy. 

w sześciu miejscach w gminie Psary, przy kompleksach sportowych i 
placach zabaw, ustawiono ogólnodostępne przenośne toalety.

Przenośna toaleta na placu zabaw w Malinowicach

w kwietniu pracownicy budowlani zakładu gospodarki komunalnej w Dąbiu wykonali prace uzupełniające przy 
placu w osP w Preczowie, na którym znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko wielofunkcyjne.

Plac osP w Preczowie coraz BarDzieJ funkcJonalny

Na zlecenie Urzędu Gminy w Psa-
rach ZGK wykonał remont chodnika 
łączącego przystanek przy zatoce 
autobusowej, obok OSP w Preczowie, 
z placem zabaw i remizą. Dzięki prze-
prowadzonym pracom, chodnik ma 
odpowiedni kąt pochylenia dla prze-
jazdu z wózkiem, co znacznie ułatwi 
przejście na obiekt mam z dziećmi, 
które korzystają ze znajdującego się w 
tym miejscu placu zabaw oraz boiska 
wielofunkcyjnego.

Budowa chodnika to jednak nie je-
dyne prace na tym obiekcie. W maju 
na placu oraz wokół niego wykonane 
zostaną nowe nasadzenia zieleni, któ-
re poprawią estetykę otoczenia. Drze-
wa i krzewy pojawią się jako uzupeł-
nienie na placu zabaw i siłowni oraz na 
wyspie przy zatoce autobusowej obok 
OSP w Preczowie. Łącznie wykorzysta-

ne zostanie 2044 sadzonek bylin, krze-
wów i drzew. Prace przeprowadzonoe 
będą na podstawie koncepcji opraco-

wanej przez architekta krajobrazu, Bo-
żenę Łebzuch. Red.

Chodnik do zjazdu wózkiem na placu przy OSP w Preczowie
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sTyPenDia wóJTa Dla uczniów, sTuDenTów i sPorTowców
W systemie udzielania gminnych stypendiów nastąpiły istotne zmiany, które umożliwiają ubieganie się o tego 

rodzaju świadczenia nie tylko uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ale także studentom do 25 r.ż. oraz 
sportowcom, w tym osobom dorosłym.

28 kwietnia br. Rada Gminy Psary podjęła 2 uchwały dotyczące wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie 
naszej gminy, tj. 

• Uchwałę w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkań-
ców Gminy Psary”.

Stypendium, o które można ubiegać się już po ukończeniu klasy pierwszej gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej 
może być przyznane w dziedzinie nauki oraz kultury i sztuki. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przez Urząd Gminy 
Psary od 8 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.

• Uchwałę w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkań-
ców Gminy Psary”.

Stypendium może być przyznane studentom studiów wyższych, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 25 roku 
życia. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki lub kultury i sztuki. Zgłoszenia kandy-
datów przyjmowane będą przez Urząd Gminy Psary od 8 czerwca do 5 października każdego roku.

Ponadto, podejmując Uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Wójta Gminy Psary dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadzono możliwość ubiegania się o stypendium każdej osobie zamieszkałej na terenie 
gminy Psary, bez względu na wiek, która z sukcesami uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowe-
go. Stypendium może być przyznane zawodnikowi w sporcie indywidualnym i zespołowym, który osiągnął wysoki wynik 
sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wniosek o przyznanie takiego świadczenia 
należy składać w Urzędzie Gminy Psary w terminie do 10 grudnia każdego roku.

Szczegółowe zasady przyznawania w/w stypendiów określają regulaminy stanowiące załączniki do uchwał, dostęp-
ne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Psary (www.bip.psary.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Psa-
rach. Natomiast same zgłoszenia przyjmowane będą na wzorach wniosków dostępnych również na www.bip.psary.pl
w zakładce INFORMACJE URZĘDU/STYPENDIA/STYPENDIA_WÓJTA/WNIOSEK.

Pomoc meDyczna w nocy i w ŚwiĘTa
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy, dotyczących alternatywy dla osób, które w razie na-

głego zachorowania nie mają jak dotrzeć do NZOZ w Brudzowicach, informujemy, że takie osoby mogą skorzy-
stać ze świadczeń każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę na świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej na terenie całego województwa i kraju.

Zgodnie z art. 56 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, który mówi, że dokonanie przez pacjenta wyboru placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie wiąże go w 
zakresie świadczeniodawcy udzielającego świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ten zapis w ustawie umoż-
liwia pacjentom korzystanie, w zaistniałej potrzebie, ze świadczeń każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę na 
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie całego województwa (i całego kraju).

Mieszkańcy gminy Psary, którzy – w razie nagłego zachorowania – nie mają jak dojechać do NZOZ PRIMUS w Brudzowi-
cach, mają prawo udać się do dowolnej placówki, gdzie realizowane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej, do której łatwiej jest im w danym momencie dotrzeć.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od ponie-
działku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od 
pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i 
świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale woje-
wódzkim NFZ lub jego delegaturze. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczo-
nych) i udzielane bez skierowania.

Przydatne informacje o nagłej pomocy lekarskiej, w tym adresy placó-
wek udzielających opieki lekarskiej w nocy i święta, można znaleźć także na:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/

Adresy najbliższych punktów świadczących pomoc medyczną w nocy i w święta (dane 
pochodzą z bazy NFZ, pełny wykaz dostępny jest na podanej wyżej stronie internetowej):

1. NZOZ PRIMUS, 42-470 Brudzowice, Szkolna 12, tel. 32 674 12 27
2. NZON Zdrowie, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 92,
tel. 32 639 01 22, 32 639 01 33
3. MERKURY Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, Adamieckiego 13,
tel. 32 262 36 71
4. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, Szpitalna 40, tel. 
32 265 16 44
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Palenie zaBiJa Powoli, ale konsekwenTnie.
nie Pozwól, aBy cieBie TeŻ zaBiło!

31 maja przypada Światowy Dzień bez Tytoniu organi-
zowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wraz 
z organizacjami partnerskimi. Zapewne z tej okazji napo-
tkają Państwo wiele podobnych artykułów, które mają na 
celu przybliżenie globalnego problemu nikotynowego. 
Ten dzień jest właśnie po to, aby uświadomić każdemu z 
nas, jak wiele strat niesie za sobą nałóg palenia papierosów 
i e-papierosów. Celem Dnia Bez Tytoniu jest przyczynie-
nie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed 
niszczącymi skutkami zdrowotnymi palenia tytoniu, ale 
też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i eko-
nomicznymi używania tytoniu i narażania innych na dym 
tytoniowy.

Nikotyna, jak każda szkodliwa substancja, uzależnia. 
Szacuje się, że co roku coraz młodsi uczestnicy społeczeń-
stwa sięgają po łatwo dostępne artykuły tytoniowe. A to 
powoduje, że szybciej się uzeleżniają. Blisko 30% wszyst-
kich zgonów jest związanych z tym nałogiem. Międzynaro-
dowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie osób uza-
leżnionych od nikotyny i produktów tytoniowych jest już 
ponad 1 miliard. W Polsce nałóg nikotynowy zabija rocznie 
kilkadziesiąt tysięcy osób w wieku pełnej produktywności. 
Znacznie większą liczbę upośledza niepełnosprawnością 
lub ograniczeniem potencjału rozwojowego na początku 
życia.

W Polsce to od lat poważny problem społeczny. Na 
chwilę obecną statystyki pokazują, że aż 29 % dorosłego 
społeczeństwa sięga po papierosy. To blisko 9 milionów 
osób. Jadnak bardziej rażącym problemem są: obniżający 
się wiek osób sięgających po wyroby nikotynowe, wciąż 
mała świadomość kobiet w ciąży, a także bierne palenie, 
które może być groźniejsze niż palenie czynne. 

Skutki zdrowotne to między innymi: choroby nowotwo-
rowe płuc, przełyku, tchawicy, krtani, krwi, nerek, pęcherza 
moczowego, trzustki i wątroby, choroby zębów (paradon-
toza, próchnica, nieprzyjemny oddech, zapalenie dziąseł), 
choroby układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnie-
nie, zaburzenia rytmu serca, tętniak aorty, miażdżyca), cho-
roby układu oddechowego (astma, gruźlica, grypa), a także 

cukrzyca, wrzody żołądka i dwunastnicy oraz osteoporoza. 
W ciąży palenie tytoniu może wywołać przedwczesny po-
ród, poronienie, opóźnienie rozwoju płodu, powikłaniami 
poporodowymi lub przewlekłym niedotlenieniem.

Jeśli skutki społeczne i zdrowotne do Ciebie nie przema-
wiają, to pomyśl o konsekwencjach ekonomicznych, które 
poniesiesz. Przyjmijmy, że paczka papierosów kosztuje 10 
zł. Paląc paczkę dziennie, tracisz mniej więcej:

• miesięcznie = 300 zł – tyle, kosztują eleganckie buty.
• w ciągu pół roku = 1800 zł – tyle, co dobry kurs językowy,
• w ciągu roku = 3600 zł – tyle, co atrakcyjne wczasy za-
graniczne,
• po 2 latach = 7200 zł – tyle, co wyposażenie kuchni w 
sprzęt AGD,
• po 3 latach = 10800 zł – tyle, co nowe meble do kuchni,
• po 5 latach = 18000 zł – tyle, co luksusowe futro,
• po 10 latach = 36000 zł – tyle, co samochód miejski lub 
domek letniskowy.

Pamiętajmy, że palenie wpływa na wszystkie procesy 
biologiczne, społeczne i ekonomiczne w naszym otocze-
nie.

Dziękuję, że dla mnie
rezygnujesz ze zdrowia*

Twój Dymek.

* ok. 90% chorujących na raka płuc to palacze

801 108 108
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

www.gis.gov.pl  oraz  jakrzucicpalenie.pl

RZUĆ DYMKA

Kampania realizowana w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018.

TaBliczki z numerem Domu mogĄ uraTowaĆ Życie!
Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z 

numerem domu na budynku mieszkalnym. Pamiętajmy, że 
uchroni nas to nie tylko przed wydatkiem finansowym w 
postaci mandatu karnego, czasami może to uratować życie 
Twoje lub Twoich bliskich.

Zgodnie z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji 
przestrzennej z 4 marca 2010 r., każdy właściciel nierucho-
mości ma obowiązek umieszczenia tablicy z numerem po-
rządkowym obiektu oraz nazwą ulicy lub placu (lub z nazwą 
miejscowości, jeśli ulica nie posiada nazwy). Tabliczkę należy 
zakupić i zamontować na własny koszt w widocznym miej-
scu, na ścianie frontowej budynku. Gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z nume-
rem porządkowym umieszcza się obowiązkowo także na 

ogrodzeniu. Czynności te należy wykonać w ciągu 30 dni od 
nadania przez daną gminę numeru porządkowego dla jego 
nieruchomości.

Pamiętajmy też o zamontowaniu dzwonka, aby ułatwić za-
sygnalizowanie pojawienie się obcej osoby na naszej działce. 
Dzięki temu listonosz lub kurier będą w stanie sprawnie do-
starczyć nam przesyłkę, co uchroni nas przed koniecznością 
straty czasu na odbieranie przesyłki w punkcie u doręczycie-
la. Miejmy też na uwadze, to że odpowiednie oznakowanie 
naszej nieruchomości ułatwia pracę służbom ratowniczym. 
Bardzo często, zwłaszcza w małych miejscowościach, karetki 
pogotowia nie mogą znaleźć szukanego adresu, długo szu-
kając adresu, pod który zostali wezwani w sytuacjach, w któ-
rych liczy się każda minuta dla uratowania życia.



22 kwietnia jak co roku obchodzi-
my Dzień Ziemi. Obchody Światowego 
Dnia Ziemi w 2016 roku poświęcone 
były tematom związanym z ochroną 
powietrza i przeciwdziałaniu emisji 
zanieczyszczeń. Jest to bardzo ważne, 
szczególnie w kontekście coraz gorszej 
jakości powietrza w Polsce wynikają-
cej z zanieczyszczeń przemysłowych, 
komunikacyjnych i tzw. „niskiej emisji” 
czyli zanieczyszczeń powietrza przez 
gospodarstwa indywidualne . Dlatego 
hasłem tegorocznych obchodów Dnia 
Ziemi było: „Niska emisja –palący te-
mat”.

 Na tę specjalną okazję klasa VI zapre-
zentowała  ciekawy spektakl poświęco-
ny naszej zielonej planecie. Opowiadał 
on o dobrze wszystkim znanej baśni 
„Królewna Śnieżka”, tylko w ekologicz-
nym i nieco humorystycznym wydaniu. 
Kiedy cała widownia usadowiła się na 
swoich miejscach i wszystkie odgłosy 
ucichły, rozpoczęło się przedstawie-

nie. Bajka przypomniała wszystkim 
uczniom jak ważne jest dbanie o naszą 
wspólną planetę i nie niszczenie przy-
rody. Jednak największym zaintereso-
waniem cieszył się taniec uczennic na 
koniec występu, do naszej ulubionej 
piosenki „Moja planeta”, który spodo-
bał się wszystkim  do tego stopnia, że 
poproszono o bis.

Cała wesoła atmosfera tego pogod-
nego dnia idealnie pokazana została 
przez ten właśnie występ. Przypomniał 
on, że przy okazji natłoku spraw dnia 
codziennego warto na chwilę przy-
stanąć i pomyśleć o naszym zielonym 
przyjacielu, który przecież tyle nam 
daje. 

Alicja Chacuś kl.VI, SP Gródków

DzieŃ ziemi w szkole PoDsTawoweJ w gróDkowie

Współpraca z rodzicami jest niezwy-
kle ważna dla kadry Szkoły Podstawo-
wej w Dąbiu. Nauczyciele bowiem z 
doświadczenia wiedzą, że dzięki niej 

powstaje wiele ciekawych pomysłów 
i inicjatyw. Tak  też było ostatnim ra-
zem w grupie „Maluszków”, gdy dzieci 
odwiedził niezwykły gość. Prywatnie- 

mama przedszkolaka Adasia, a  zawo-
dowo bibliotekarz z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Katowicach, która 
przygotowała dla dzieci zajęcia w opar-
ciu o Teatr Kamishbai, czyli teatr obraz-
kowy. Przedszkolacy byli zachwyceni, z 
ogromnym zainteresowaniem i uwagą 
obejrzeli i wysłuchali bajkę „Mój przy-
jaciel Kemushi” oraz „Groszki”. Oprócz 
dobrej zabawy dzieci mogły poszerzyć 
swoją wiedze m.in. o cykl reprodukcyjny 
roślin. Obejrzane przedstawienie zain-
spirowało dzieci do zabawy w teatr oraz 
do tworzenia własnych historii. Nauczy-
ciele z Dąbia zdecydowanie zamierzają 
kontynuować zajęcia w oparciu o Teatr 
Kamishbai, gdyż dostarcza dzieciom 
wiele uśmiechu i zabawy oraz co ważne, 
posiada walor dydaktyczny. 

SP Dąbie
Zajęcia z teatrem Kamishbai w przedszkolu w Dąbiu

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
głos gminy Psary nr 46 / V / 2015/2016

z TeaTrem kamishBai w PrzeDszkolu w DĄBiu

Uczniowie klasy VI podczas występu
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Uczniowie kl. IV  ze Szkoły Podsta-
wowej w Gródkowie zwiedzili  przy-
domową izbę regionalną w gospo-
darstwie Tadeusza Majerczyka, który 
pełni funkcję sołtysa Gródkowa. Celem 
wycieczki było obejrzenie zgromadzo-
nych zabytków  ludowych - sprzętu i 
narzędzi gospodarstwa domowego 
oraz poznanie ich funkcji i roli jaką peł-
niły w dawnym życiu wsi. Obecnie są 
doskonałymi eksponatami w przeka-
zywaniu wiedzy historycznej. W czasie 
zwiedzania uczniom dopisała piękna 
wiosenna pogoda.

Kiedy cała grupa weszła na plac, 
przywitał ją pan sołtys . Następnie 

uczniowie przeszli w głąb ogrodu,  
gdzie znajduje się mnóstwo przedmio-
tów,  które były niezbędne do pracy w 
gospodarstwie. Każdy zwracał uwagę 
na coś innego. Chłopców zaintereso-
wały oczywiście „maszyny rolnicze”: 
sochy, radła, pługi, cepy. W ogrodzie 
znalazła się też polana z placem zbaw, 
oczkiem wodnym oraz  wyremontowa-
ne „pojazdy” takie jak: sanie, fura oraz 
maszyny służące do pracy na roli. Na tle 
powozu cała grupa zrobiła sobie pięk-
ne pamiątkowe zdjęcie. Największą 
atrakcją wyprawy była izba, gdzie moż-
na było obejrzeć najstarsze stroje  ludo-
we, naczynia kuchenne oraz przyrządy 

do przesiewania i ważenia mąki. Dzieci 
próbowały prasować żelazkami na du-
szę, prały na „tarze” oraz pracowały z 
maselnicą. Nie było to łatwe. Wszędzie 
królowały drewniane ptaszki, zwierząt-
ka  wszystko w pięknych mieniących 
się kolorach. Atmosfera spotkania była 
bardzo miła, a państwo Majerczykowie 
życzliwie i z dużą cierpliwością odpo-
wiadali na wszystkie pytania uczniów. 
Pod koniec wizyty pan sołtys serdecz-
nie zapraszał uczniów do ponownych 
odwiedzin, którzy jeśli tylko będą mieli 
możliwość to na pewno skorzystają z 
tej propozycji.

SP Gródków

głos szkolny

Młodzi krajoznawcy ze strzyżowickiej 
podstawówki kolejny raz zostali laure-
atami wojewódzkich eliminacji Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowi-
znę”. Pierwsze i dwa drugie miejsca to 
zajęte w tym roku lokaty. W kategorii 
prac zbiorowych I miejsce zdobyła gro-
mada zuchowa „Leśne Skrzaty”, która w 
pieszych wędrówkach opisała i udoku-
mentowała plastycznie i fotograficznie 
szczyty Zagłębia Dąbrowskiego czyli 
górę Równą, Parcinę, Kijową, Dorotkę i 
inne. Wycieczki prowadzili przewodnicy 
PTTK z oddziału Będzin: Marek Łebzuch 
i państwo Janina, Stanisław Górowie. II 
miejsce zdobyła SKKT „Wędrująca Sto-
noga”. Uczniowie w swojej pracy opisa-
li jak na przestrzeni 50 lat zmieniały się 

zwyczaje w naszej gminie. II miejsce w 
kategorii prac multimedialnych zajął An-
toni Kiszka. Autor pracy „Pod znakiem 
Eskulapa” wykonał prezentację o me-
dycznych tradycjach swojej rodziny. Pra-
ca Leśnych Skrzatów przeszła do elimi-
nacji ogólnopolskich. Trzymamy kciuki. 

Wędrująca Stonoga dziękuje Urzędowi 
Gminy Psary oraz dyrektor GOK Annie 
Nagły za pomoc w udostępnieniu ma-
teriałów archiwalnych dotyczących zwy-
czajów naszej gminy. Wszystkie prace 
promują naszą małą ojczyznę.

ZSP nr 1 Strzyżowice

PoznaJemy oJcowiznĘ

z wizyTĄ u Pana sołTysa

Młodzi krajoznawcy ze Strzyżowic odbierają nagrody

26 kwietnia 2016 r. dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej w 
Gródkowie dzięki uprzejmości dziadka uczennicy Emilki Różańskiej – 
Pana Bogdana Stępnia odwiedziły jego pasiekę. Celem spotkania było 
podsumowanie tego, czego uczniowie dowiadywali się podczas zajęć w 
szkole, jak również poznanie życia pszczół oraz pracy pszczelarza, zapo-
znanie z wyglądem ula, obejrzenie stroju pszczelarza oraz poszerzenie 
wiadomości na temat powstawania miodu. Pan Bogdan z ogromną cier-
pliwością i zaangażowaniem opowiadał dzieciom o zwyczajach pszczół 
i ich ciężkiej pracy. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem oglądali 
jak wygląda ul od środka oraz ramki z miodem, a także narzędzia nie-
zbędne w tym procesie.

Na zakończenie pobytu w pasiece każde dziecko zostało poczęsto-
wane wafelkami oblanymi pysznym miodem. 

Wycieczka do pasieki była wyjątkową lekcją ekologii, która wzbogaci-
ła wiedzę uczniów oraz dostarczyła wielu wartych zapamiętania wrażeń. 

Dziękujemy Panu Bogdanowi za ciekawe spotkanie, miłą atmosferę i 
smakowity miodek.

SP Gródków

w królesTwie Pszczół

W królestwie pszczół
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Choć w dzisiejszych czasach, w dobie 
komputerów, tabletów i innych urządzeń 
telekomunikacyjnych, wydawałoby się, 
że obcowanie z literaturą jest niemodne, 
nic bardziej mylnego. Co więcej, są wśród 
młodych ludzi osoby, które nie tylko chęt-
nie czytają, ale same tworzą własną lite-
raturę.

W Szkole Podstawowej w Strzyżowi-
cach jest kilkanaścioro uczniów, którzy 
z wielką pasją i ogromnym zaangażowa-
niem piszą opowiadania, baśnie, legen-
dy, a nawet wiersze. Ci młodzi twórcy 
mogą porównać swój talent literacki z ró-
wieśnikami z całej Polski biorąc udział w 
wielu konkursach o zasięgu ogólnopol-
skim. A niewątpliwie mają talent, o czym 
świadczą ich liczne sukcesy. Wśród nich 
znaleźli się: Wiktoria Paszewska - uczen-
nica klasy Vb i Maciej Krzyżek - uczeń kla-
sy VIa. Oboje są laureatami Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego „Pędzlem 
i Piórem” zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. Stefana Żeromskiego w 
Nałęczowie. Zadaniem uczestników kon-
kursu było napisanie wiersza pod hasłem 

„Przyjaciel dobry na wszystko”. 5 maja br. 
właśnie w Nałęczowie odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród. W uroczystości tej 
uczestniczył Maciej wraz z rodzicami. 

Do osób, które w pełni rozwijają swo-
je pasje literackie należą kolejni ucznio-
wie szkoły w Strzyżowicach: Magdalena 
Woźniak - uczennica klasy Vb i Szymon 
Skórka - uczeń klasy Va. Uczniowie ci na 
swoim koncie mają już wiele sukcesów 
literackich. Niedawno oboje zostali lau-
reatami Ogólnopolskiego Konkursu Li-
terackiego „Legenda mojego regionu” 

ogłoszonego przez portal internetowy 
polskatradycja.pl. Tym razem uczestnicy 
konkursu musieli napisać własną legen-
dę związaną historią miejscowości, gmi-
ny, powiatu czy województwa, w którym 
mieszkają. 

Wiktorii, Magdalenie, Maciejowi i Szy-
monowi gratulujemy zwycięstwa i ży-
czymy dalszych sukcesów, a z pewnością 
takie będą, gdyż cała czwórka (wraz z 
innymi uczniami) czeka na rozstrzygnię-
cie kolejnych konkursów literackich. SP 
Strzyżowice

uczniowie z PasJĄ

Dnia 29 kwietnia 2016r. trzyosobowa 
drużyna z klasy IVb godnie reprezentowa-
ła Szkołę Podstawową w Strzyżowicach w 
Międzyszkolnym Konkursie Językowym 
zorganizowanym przez Szkołę Podsta-
wową w Bobrownikach. Trzy dziewczyn-
ki: Karolina Flak, Iga Flak i Alicja Terlecka 
wywalczyły II miejsce, a nie było łatwo! 

Podczas konkursu bowiem czwartokla-
siści musieli wykazać się znajomością 
związków frazeologicznych, przysłów, 
umiejętnością odmiany rzeczowników i 
przymiotników oraz zdolnością wyszuki-
wania synonimów. To nie jedyne zadania, 
z którymi zmagali się uczestnicy konkur-
su. Kolejne zadania konkursowe spraw-

dzały także umiejętność układania planu 
wydarzeń wysłuchanej legendy oraz zre-
dagowania opisu przedmiotu i postaci na 
podstawie zdjęcia. A zatem było co robić! 

Gratulujemy dziewczynkom zwycię-
stwa i życzmy kolejnych sukcesów w 
zmaganiach z językiem polskim. 

SP Strzyżowice

 zmagania z JĘzykiem Polskim

Laureaci ogólnopolskich konkursów, od lewej: Maciej Krzyżek, Szymon Skórka,
Wiktoria Paszewska i Magdalena Woźniak

Jak co roku uczniowie klas IV – VI ze 
szkoły w Dąbiu wybrali się pod koniec 
kwietnia na trzydniową wycieczkę – 
tym razem do Kotliny Kłodzkiej. Nasza 
przygoda rozpoczęła się zwiedzaniem 
jednej z najpiękniejszych jaskiń w Polsce 
– Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Mieli-
śmy tam okazję podziwiać niesamowi-
te stalaktyty, stalagmity i stalagnaty o 

przeróżnych kształtach, fakturach i ko-
lorach. Ogromnym przeżyciem była dla 
Nas wędrówka przez Szczeliniec Wielki 
i Skalne Grzyby, gdzie oglądaliśmy i na-
zywaliśmy niezwykłe formacje skalne, 
a widoki z tamtych okolic będą dla nas 
niezapomniane. Emocjonowaliśmy się 
podczas jazdy „drogą stu zakrętów”, 
z zapartym tchem zaglądając w urwi-

ska i przepaści, piliśmy zdrową wodę 
w uzdrowiskach w Kudowie – Zdroju i 
Polanicy – Zdroju, widzieliśmy jedyną 
w Polsce Kaplicę Czaszek w Czermnej, 
odwiedziliśmy Paczków, Międzygó-
rze, Wambierzyce (wspaniała bazylika i 
szopka ruchoma!). Kłodzko zachwyciło 
nas architekturą, a podziemia Twierdzy 
Kłodzkiej dostarczyły Nam niezapo-
mnianych wrażeń. Doskonałym zwień-
czeniem udanej wycieczki okazała się 
Kopalnia Złota w Złotym Stoku, gdzie 
mieliśmy możliwość przepłynięcia pod-
ziemnych korytarzy łodzią, szukaliśmy 
złota jak prawdziwi poszukiwacze, a na 
koniec odlewaliśmy sztabki złota (jak 
żartowała pani przewodnik – z prawdzi-
wego, 24 – karatowego gipsu!). To była 
niezapomniana przygoda! SP Dąbie

koTlina kłoDzka – wiTaJ PrzygoDo!

Uczestnicy wycieczki do Kotliny Kłodzkiej
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14 maja obchodzony jest światowy 
dzień programowania w Scratch’u, czy-
li Scratch Day. Z tej okazji w czwartek 
12 maja drzwi pracowni komputerowej 
Gimnazjum w Psarach były otwarte dla 
wszystkich, którzy chcieli poznać na-

miastkę kodowania w tym środowisku. 
Dziewięciu mistrzów z klas III gimnazjum 
stawiając czoło wyzwaniu „Podaj dalej”, 
przeprowadziło dwugodzinne warsztaty 
z podstaw kodowania dla rówieśników 
oraz młodszych kolegów. Podczas spo-

tkania uczestnicy nauczyli się wprawiać 
duszki w ruch, sterować nimi za pomocą 
strzałek, komunikować się z nimi, zmie-
niać im kostiumy i tło sceny, dodawać i 
modyfikować dźwięk. Na jednym stano-
wisku można było również zbudować 
i zaprogramować modele z klocków 
WeDo. Wszyscy uczniowie wykazali się 
twórczą pracą i dużą pomysłowością. 

Podczas spotkania udało się nawiązać 
połączenie z Warszawą i uczestniczyć w 
wideokonferencji z koordynatorem i tre-
nerem Mistrzów Kodowania Krzysztofem 
Jaworskim. 

Scratch Day w naszej szkole organizo-
wany był po raz pierwszy.  Było to bar-
dzo ciekawe i cenne doświadczenie dla 
wszystkich i już teraz śmiało możemy po-
wiedzieć: Do zobaczenia!

Gimnazjum w Psarach

głos szkolny

(…) Goście deserki zamawiają i angiel-
skich słówek używają – bo zasada panuje 
tu jedna:

English is easy!  English is fun!  We speak 
English all the time (…)

W ramach programu autorskiego 
„Speaking Kids – język angielski w ko-
munikacji” uczniowie klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Dąbiu uczestniczą w 
dodatkowych zajęciach rozwijających 
z języka angielskiego prowadzonych 
metodą Callana. Zajęcia te umożliwia-
ją uczniom swobodną komunikację w 

różnych sytuacjach życia codziennego, 
przełamują bariery nieśmiałości przed 
swobodnym wypowiadaniem się, pod-
noszą jakość i poziom wykorzystania w 
praktyce kluczowej kompetencji komu-
nikacyjnej, a tym samym rozbudzają cie-
kawość i motywują do dalszych działań. 
Treści i tematyka zajęć odpowiada za-
interesowaniom uczniów, uwzględnia-
jąc potrzeby i możliwości grupy. Każdy 
moduł tematyczny podsumowany jest 
przez uczniów poprzez prezentacje, po-
kazy, projekty, czy też metody oparte 
na dramie i scenkach sytuacyjnych np. 
spotkania w kawiarence – At the café, 
program kulinarny - Master Chef Junior, 
Fashion Day – Dzień Mody, czy też Shop-
ping Centre – zakupy w centrum handlo-
wym. Porozumiewają się oni w języku 
angielskim odgrywając autentyczne sy-
tuacje z życia codziennego. W naturalny 
i przyjemny sposób przyswajają słow-
nictwo i zwroty niezbędne w codziennej 
komunikacji.

Uczniowie systematycznie i aktywnie 
uczestniczą w zajęciach, które cieszą się 
ich zainteresowaniem i ogromną apro-
batą. Chętnie podejmują się działań i 
współdziałają w grupie. Mają również 
możliwość kontaktu z żywym językiem 
poprzez liczne filmy DVD i autentyczne 
sytuacje komunikacyjne prezentowane 
podczas spotkań. Atrakcyjna tematyka 
zajęć, właściwa organizacja oraz wie-
lość pomocy dydaktycznych dostarcza 
uczniom pozytywnych wrażeń i wzma-
ga ciekawość wobec kolejnych przydzie-
lonych zadań. Każdy uczeń odnajduje 
swoje miejsce w grupie i nikt nie znie-
chęca się do dalszych działań. Spotkania 
odbywają się w przyjemnej i życzliwej 
atmosferze, co wpływa na otwartość i 
kreatywność uczniów. Każde zajęcia to 
kolejne wyzwanie dla uczniów i nauczy-
ciela. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku kolejna grupa dołączy do gadul-
skich dzieciaków „Speaking Kids”.

SP Dąbie

„sPeaking kiDs” – czyli gaDu…, gaDu….
w JĘzyku angielskim Dzieciaków z DĄBia

Scratch Day

Zajęcia rozwijajace z jęz. angielskiego

scraTch Day w Psarach
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Uczestnikami konkursu było 21 
uczniów ze szkół z terenu gminy Bo-
browniki oraz z Wojkowic, wśród któ-
rych znalazły się również uczennice ze 
Strzyżowic: Magdalena Figlus, Natalia 
Figlus z klas II oraz Klara Kiszka i Hanna 
Piwowarczyk z klasy III. 

Uff, cóż to był za konkurs! Najpierw 
było dłuuuuuugie i trudne dyktando 
„najeżone” wyrazami zawierającymi 
„ó, rz, ż, ch” – była to smutna historia 
księżniczki Róży, której tato król nie 
pozwolił wyjść za mąż za pastuszka 
Grzegorza. Potem tekst z lukami, re-
busy, a na koniec ćwiczenia słowniko-
we, w których należało użyć dużej ilo-
ści zdrobnień, pamiętając oczywiście 
o zasadach ortografii.

Uczennice ze Strzyżowic poradziły 
sobie wspaniale. I tak „Smutna historia 
księżniczki Róży” zakończyła się rado-
śnie i zwycięsko. Magdalena Figlus za-

jęła I miejsce w kategorii klas drugich. 
W kategorii klas trzecich Klara Kiszka 
uplasowała się na III miejscu, a Hania 

Piwowarczyk zdobyła wyróżnienie. 
Brawo dziewczyny!

SP Strzyżowice

informacJe szkolne

wesoły finał „smuTneJ hisTorii ksiĘŻniczki róŻy”
28 kwietnia szkoła Podstawowa w strzyżowicach została zaproszona do wzięcia udziału w rejonowym kon-

kursie ortograficznym, którego organizatorem była szkoła Podstawowa w Dobieszowicach w gminie Bobrowniki.

Laureaci rejonowego konkursu ortograficznego

Dziewczyny reprezentowały gminę 
Psary w kategorii wiekowej 9–11 lat, ry-
walizując z 8 innymi zespołami. Hip-ho-
powy układ połączony z figurami akroba-
tycznymi młode adeptki tańca szlifowały 
już od kilku tygodni pod czujnym okiem 
instruktora Roberta Dankowskiego. Był 
to pierwszy konkursowy występ grupy, 
dzięki któremu dziewczyny mogły zapre-
zentować się nieznanej publiczności oraz 
oswoić z tremą. Naszym młodym tancer-
kom gratulujemy występu oraz nagrody, 
jak również życzymy dalszych sukcesów 
na artystycznej scenie. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji z XII Gali Tanecznej 
w Tąpkowicach na stronie www.gok.psa-
ry.pl. GOK

2. mieJsce Tancerek z gminy Psary na Xii gali TaneczneJ
10 maja młode tancerki z formacji tanecznej carlos, na co dzień uczennice zespołu szkolno-Przedszkolnego 

nr 1 w strzyżowicach, wzięły udział w tegorocznej Xii gali Tanecznej w Tąpkowicach, na których zajęły 2. miejsce.

Formacja taneczna Carlos z trenerem

Melania Kapelusz była gościem dzieci z Dąbia, które licznie przy-
były na spotkanie z nią. Podczas spotkania pisarka opowiadała o 
przygodach krasnoludków, zająca, a także wysłuchała propozycji 
zgromadzonych dzieci na różnorodne zakończenia bajkowych sy-
tuacji, rozmawiała także o wielu, nieraz trudnych sytuacjach życio-
wych, prezentowała fragmenty swoich książek, a na koniec – jak to 
zwyczajowo bywa, był czas na autografy i zdjęcia. GBP.

melania kaPelusz w DĄBiu
w maju w Bibliotece w Dąbiu odbyło się spotkanie z au-

torką książek dla dzieci i młodzieży melanią kapelusz.

Spotkanie autorskie w Dąbiu z Melanią Kapelusz
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Uroczystości poprzedziła Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny i druhów straża-
ków z gminnych jednostek OSP, cele-
browana przez ks. Proboszcza Edwarda 
Kołomańskiego wraz z proboszczami 
pobliskich parafii, którą odprawiono 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w 
Dąbiu. Po Mszy Św. poświęcono wóz 
bojowy OSP Goląsza-Brzękowice. Na-
stępnie Wójt Gminy Psary wraz z przed-
stawicielami samorządu złożył kwiaty 
pod krzyżem i tablicą pamiątkową.

O godz. 15:00 na stadionie sporto-
wym w Psarach nastąpiło rozpoczę-
cie gminnych uroczystości. Pierwszy 
punkt programu stanowił uroczysty 
przemarsz kompanii reprezentacyj-
nych gminnych jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Po oficjalnym 
przywitaniu gości oraz okolicznościo-
wym przemówieniu Wójta Gminy Psa-
ry, blok występów artystycznych zaini-
cjował koncert w wykonaniu Orkiestry 
Dętej oraz występ Zespołu Mażoretek 
z Mykanowa. W dalszej części zapre-
zentowali się uczniowie psarskiego 
gimnazjum, którzy przygotowali dla 
zebranych mieszkańców pokaz słow-
no-muzyczny oraz zachęcili do wspól-
nego odtańczenia „Poloneza” i wzięcia 
udziału w akcji układania flagi narodo-
wej. Część artystyczną zakończyły so-
lowe popisy wokalistek z płyty „Talen-
ty Gminy Psary”: Wiktorii Rozmus oraz 
Weroniki Harasimiuk. Zwieńczeniem 
tegorocznych obchodów była pokazo-
wa akcja ratowniczo-gaśnicza w wyko-
naniu druhów z jednostki OSP Goląsza 
- Brzękowice.

W programie przewidziano także 
szereg dodatkowych atrakcji. Miesz-

kańcy mieli możliwość obejrzeć wy-
stawy sprzętu pożarniczego oraz 
samochodów gaśniczych prezentowa-
nych przez wszystkie gminne brygady 
strażackie, zobaczyć filmy o tematyce 
patriotycznej oraz wziąć udział w kon-
kursie wiedzy o Konstytucji 3 Maja. 
Ponadto dla najmłodszych organiza-
torzy przygotowali kącik plastyczny i 
malowanie twarzy oraz poczęstunek w 
formie tradycyjnej polowej grochówki.

W uroczystości uczestniczyli między 
innymi: Wójt Gminy Psary Tomasz Sa-
dłoń, Radni Gminy Psary z Przewodni-
czącym Jacentym Kubicą, Radny Rady 
Powiatu Marian Kozieł, kierownicy i 

pracownicy Urzędu Gminy w Psarach, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
gminy Psary, sołtysi, członkowie jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Psary, prezeski Kół Gospodyń 
Wiejskich z członkiniami, Prezesi Klu-
bów Sportowych, członkowie Zagłę-
biowskiego Koła Pszczelarzy, Koła 
Emerytów i Rencistów z Psar, Malino-
wic i Goląszy Górnej, członkowie Akcji 
Katolickiej, prezesi i przedstawiciele 
związków, stowarzyszeń oraz organi-
zacji pozarządowych, przedstawiciele 
lokalnych przedsiębiorstw i ludzi świa-
ta biznesu oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy gminy. GOK
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Poświęcenie wozu strażackiego OSP Goląsza - Brzękowice

3 maja w gminie Psary uroczyście świętowano 225. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. w tym roku wy-
jątkowo wydarzenie to połączono z gminnymi obchodami Dnia strażaka.

gminne oBchoDy ŚwiĘTa uchwalenia konsTyTucJi 3 maJa

Na uroczystości wystąpił m. in. zespół mażoretek

Mieszkańcy gminy wspólnie z gimnazjalistami ułozyli flagę Polski

Pokaz gaśniczy w wykonaniu
OSP Goląsza - Brzękowice
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W spotkaniu udział wzięła kilku-
dziesięcioosobowa grupa miłośni-
ków wycieczek i podróży. Zebranym 
towarzyszyła także Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Anna Nagły, 
która wspiera merytorycznie Klub od 
początku jego powstania.

W czasie zebrania prowadząca M. 
Pasek przekazała zebranym obszerne 
informacje dotyczące planowanych 
wyjazdów, spotkań z globtroterami i 
podróżnikami. Ponadto zachęciła do 
licznego udziału w planowanym na 
czerwiec spotkaniu z Markiem Byto-
miem i Katarzyną Kowalską, którzy 
opowiedzą o swej niezwykłej podró-
ży do Nepalu i zaprezentują kilkaset 

zdjęć i slajdów z tego wyjazdu. Pod-
czas spotkania odbędzie się także 
kwesta na rzecz nepalskiej rodziny, 
która podczas ubiegłorocznego trzę-
sienia ziemi straciła cały swój doby-
tek.

Pod koniec maja członkowie Klu-
bu Seniora Podróżnika udadzą się do 
Goczałkowic, gdzie będą zwiedzać 
piękne ogrody, oraz do komplek-
su pałacowo-parkowego w Pszczy-
nie. Latem planowany jest wyjazd 
w Bieszczady, a wczesną jesienią do 
Zakopanego. To tylko kilka z bardzo 
bogatych planów Klubu na wspólne i 
ciekawe spędzanie czasu.

GOK

kulTura

26 kwietnia w ośrodku kultury w sarnowie, odbyło się kolejne spotkanie klubu seniora Podróżnika, powstałego 
z inicjatywy radnej rady gminy małgorzaty ilony Pasek.

sarnowski kluB seniora PoDróŻnika coraz licznieJszy

Spotkanie Klubu Seniora Podróżnika

Docenili to goście jubileuszowe-
go spotkania, wśród których znaleźli 
się Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Anny Nagły oraz licznie przybyli 
przedstawiciele lokalnego środowiska 
– radny Tomasza Ślęczka, sołtys Jacek 
Łaszczyk, zespół „Brzękowianie”, dele-
gacje OSP i KGW oraz reprezentacja za-
przyjaźnionego zespołu z Toporowic. 
Prezeska klubu Lidia Dróżdż, zarząd i 
wszyscy członkowie usłyszeli z okazji 
swojego „roczku” wiele ciepłych i ser-
decznych słów, wyrażających uznanie 
dla dotychczasowych osiągnięć, dają-
cych seniorom autentyczną radość i 
chęć do życia. Były gratulacje i życze-
nia dalszych ciekawych inicjatyw.

Członkowie klubu na bieżąco, skru-
pulatnie dokumentują swoją dzia-
łalność, wykorzystując nowoczesne 
środki przekazu. Bogate cyfrowe ar-
chiwum pozwoliło seniorom na zapre-
zentowanie dokonań minionego roku 
w formie efektownego pokazu multi-
medialnego pt. „Przeżyjmy to jeszcze 
raz”. Składał się on z kilku tematycz-
nych filmików i mnóstwa zdjęć, obra-
zujących to wszystko, co wypełniało 
wspólnie spędzany czas. Oprócz ryt-
micznie odbywających się piątkowych 
spotkań przy kawie i herbacie, odbyło 
się: 5 wycieczek do różnych zakątków 
naszego pięknego kraju, jeden dwu-
dniowy wyjazd zagraniczny do Pragi i 
wiele ciekawych imprez w miejscowej 
remizie i w plenerze. Ponadto członko-
wie klubu brali udział w wielu impre-
zach środowiskowych, warsztatach 
rękodzielniczych oraz popularyzowali 
aktywność fizyczną poprzez ćwicze-
nia na siłowni zewnętrznej i wspólne 
spacery nordic walking po najbliższej 
okolicy.

Nieoficjalną część spotkania roz-
poczęło odpalenie wystrzałowej fon-
tanny na urodzinowym torcie, ufun-
dowanym jubilatom przez radnego 
i sołtysa, a następnie odśpiewanie 
„100 lat”. Przy wspólnym stole, przy-
ozdobionym wiosennymi i wielka-
nocnymi elementami, degustując 
pyszności serwowane przez seniorki, 

z sentymentem wspominano wyda-
rzenia minionego roku, snując zara-
zem plany na najbliższą przyszłość. 
Jak na tradycyjną biesiadę przystało 
nie zabrakło wspólnego śpiewu przy 
akompaniamencie akordeonu i gitary 
oraz dowcipnych anegdot. Było dużo 
uśmiechów i nadziei na kolejny wspól-
nie spędzony rok oraz na realizację w 
jesieni życia rzeczy dotąd niespełnio-
nych.

Członkowie Klubu Seniora Brzę-
kowice-Goląsza serdecznie dziękują 
wszystkim gościom i sympatykom za 
udział w jubileuszowym spotkaniu, 
okazywane przez cały rok wsparcie, 
upominki i życzliwe słowa.

Teresa Kosmala-Gąsior

1 kwietnia br. klub seniora Brzękowice-goląsza świętował swoje pierwsze urodziny. Przez kolejne dwana-
ście miesięcy działalności klub skutecznie integrował i aktywizował miejscową społeczność w wieku 50+.

Pierwsze uroDziny kluBu seniora BrzĘkowice-golĄsza

Spotkanie klubu z okazji urodzin

Wójt wręczył kwiaty Prezesce klubu
z okazji rocznicy jego funkcjonowania
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Był synem Ludwika i Wandy z d. La-
zar, żonaty z Krystyną z d. Kuzior. Pra-
cę zawodową rozpoczął w 1945 r., a 
od 1984 r. był na emeryturze. Uzyskał 
wykształcenie średnie jako mechanik 
budowlaniec. Pracował m.in. w Przed-
siębiorstwie Budowy Kopalń Płytkich w 
Katowicach, w kopalniach upadowych 
„Będzin”, „Koszelew”, w kopalni „Morti-

mer-Porąbka”.
Był harcerzem (77 drużyna ZHP w 

Psarach), członkiem i działaczem OSP (w 
latach 1980-2006 był Prezesem OSP Psa-
ry, a później pełnił tę funkcję honoro-
wo), przez 4 kadencje pracował na rzecz 
mieszkańców jako radny Rady Gminy 
w Psarach. Był również przewodniczą-
cym Społecznego Komitetu Wydania 

Monografii Psar, członkiem SITG Koło 
„Zagłębie” w Będzinie. Znany i ceniony 
w środowisku oraz wśród lokalnej spo-
łeczności. Był uczestnikiem górniczych 
spotkań „Po latach pracy”. Posiadał 
wiele wyróżnień, dyplomów, w tym naj-
wyższe odznaczenia państwowe: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i 
Krzyż Oficerski OOP. BeCe

WSPOMNIENIE O TADEUSZU KRASONIU (1929-2016)

sPoTkanie auTorskie z TaDeuszem TrzcionkĄ

Historia ziem należących do Gminy 
Psary została dobrze udokumentowana 
za sprawą Bolesława Ciepieli, ale dopiero 
praca Tadeusza Trzcionki zamknęła ją w 
pewną całość. Przedmiotowa publikacja 
pt. „Psary. Pochówki od najdawniejszych 
lat” została bardzo starannie opracowa-
na, a prace nad nią były długie i żmudne.

Ostatecznie powstała publikacja, któ-
ra sprawi, że pamięć o wielu osobach nie 
zaginie.

Na spotkanie z autorem przybyło wie-
lu gości, między innymi: Marta Szymiec 

– Zastępca Wójta Gminy Psary, Jacenty 
Kubica – Przewodniczący Rady Gminy, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Górnictwa, w tym: 
Stanisław Góra, Marian Tutaj i Bolesław 
Ciepiela, który był również recenzentem 
wspomnianej książki. Nie zabrakło zna-
jomych, przyjaciół i oczywiście rodziny.

Na temat publikacji wypowiadał się 
sam Autor, jak również Bolesław Ciepie-
la, który nie szczędził słów uznania pod 
adresem Tadeusza Trzcionki. Znalazł się 
też czas na złożenie gratulacji Autorowi 
oraz uroczyste wręczenie książek spon-
sorom. Całe spotkanie artystycznie ubo-
gaciła Bożena Związek, wykonując kilka 
nostalgicznych, klimatycznych utworów, 
które sprawiły, że spotkanie pozostanie 

niezapomniane. Było jeszcze wspólne 
zdjęcie a później – przy kawie, czas na 
rozmowy. GBP

Tadeusz Trzcionka podczas
spotkania autorskiego

JuBileusz koła gosPoDyŃ wieJskich DĄBie

Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością: Wójt Gminy Psary Tomasz Sa-
dłoń, Dyrektor GOK Anna Nagły oraz 
sołtys Tadeusz Kubik, którzy złożyli 
jubilatkom gratulacje z okazji tak pięk-
nego jubileuszu, życząc pomyślności w 
dalszej działalności. Sobotnie spotkanie 
było pełne wspomnień o wszystkich 
członkiniach Koła, które poprzez swoją 

działalność zapisały się na kartach jego 
historii.

Początki Koła Gospodyń Wiejskich w 
Dąbiu sięgają roku 1935, kiedy to na cze-
le pierwszej kobiecej organizacji wiej-
skiej w Dąbiu stanęła Anna Wilczyńska. 
To z jej inicjatywy zaczęto organizować 
bezpłatne kursy gotowania, pieczenia, 
szycia czy haftowania, z których mogły 

korzystać gospodynie wiejskie. W ko-
lejnych latach do koła zaczęło dołączać 
coraz więcej zainteresowanych pań. W 
jego szeregach członkinie zdobywały 
nie tylko cenne umiejętności domowe, 
ale również dynamicznie zaczęto anga-
żować się w działalność artystyczno-te-
atralną. Panie, jako oficjalna organizacja 
uczestniczyły w najważniejszych wy-
darzeniach takich jak: dożynki gminne, 
powiatowe czy święta kościelne. W hi-
storię koła wpisują się wydarzenia takie 
jak: ufundowanie sztandaru kościelne-
go oraz sztandaru z godłem państwo-
wym, z którym oficjalnie Koło reprezen-
tuje się podczas uroczystości lokalnych 
i państwowych po dziś dzień. Warto 
nadmienić, iż sztandary te ufundowa-
ne zostały za czasów prezesury Marii 
Sindery oraz obecnej prezeski Krystyny 
Białas. Obecnie Koło prężnie działa zrze-
szając panie z sołectwa Dąbie i okolicz-
nych miejscowości. Koło współpracuje 
ze Szkołą Podstawową w Dąbiu, OSP w 
Dąbiu, a członkinie aktywnie działają  w 
Zespole Śpiewaczym „Dąbie”. GOK

 Członkinie KGW w Dąbiu wraz z Wójtem Gminy Psary oraz sołtysem z Dąbia

7 maja w sali bankietowej osP Dąbie odbył się uroczysty jubileusz 
80-lecia istnienia koła gospodyń wiejskich z Dąbia.

29 kwietnia upłynął pod znakiem 
historii Psar. a stało się tak za spra-
wą spotkania z Tadeuszem Trzcion-
ką, autora książki poświęconej psar-
skiej nekropolii.
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maJówka z zumBĄ

Słoneczny poranek oraz sprzyjająca 
aura sprawiły, że na boisku wielofunk-
cyjnym w Preczowie w pełnej gotowo-
ści stawiło się ponad 50 uczestniczek, 
które na początku przywitał Wójt Gmi-
ny Psary Tomasz Sadłoń. Po oficjalnym 
rozpoczęciu, tanecznym krokiem, przez 
ponad półtorej godziny imprezę pro-
wadził, znany na śląsku, licencjonowany 
trener zumby Radosław Nosal. 

W tym niecodziennym spotkaniu 
udział wzięli nie tylko mieszkańcy na-
szej gminy, ale również okolicznych 
miejscowości, a nawet przypadkowi 
„spacerowicze”, którzy porwani entu-
zjazmem ćwiczących pań, z marszu 

dołączali do roztańczonej grupy. Pomi-
mo zmęczenia wszystkie uczestniczki, z 
uśmiechem na twarzy wyraziły chęć po-
wtórzenia tego wydarzenia organizo-
wanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
Gminy Psary. GOK

Zajęcia zumby na boisku wielofunkcyjnym w Preczowie

1 maja, po raz pierwszy w naszej 
gminie, odbyła się majówka z zum-
bą, czyli gminne bicie rekordu w 
ilości osób ćwiczących zumbę na 
świeżym powietrzu.

szymon hołownia goŚcił w Psarach

Nasz gość, pięknie, prostym i dostęp-
nym dla każdego językiem mówił o bar-
dzo trudnych sprawach związanych z 
kondycją dzisiejszego kościoła, o wierze, 
o jej celebracji i „dobrych uczynkach” czy 
ich braku. Opowiadał z wielkim zaanga-
żowaniem o swojej „afrykańskiej” dzia-
łalności, o pracy na rzecz Fundacji Kasisi i 
Dobra Fabryka.

Pan Szymon mówił, jak bardzo trudne 

chwile przeżywają wszyscy opiekunowie 
z tych organizacji, gdy ich podopieczni 
umierają, gdy są bezradni wobec choro-
by, bólu i cierpienia. Cały czas walczą z 
wieloma przeciwnościami, ale osiągnęli 
bardzo dużo; pomogli wielu przeżyć i po-
mogli wielu godnie umrzeć.

Czas spotkania przemknął bardzo 
szybko. Na koniec ustawiliśmy się w 
ogromnej kolejce po autografy. GBP

Szymon Hołownia podczas wpisywania 
dedykacji dla czytelników

wysTarTuJ w wyŚcigu szosowym

Wyścig w Psarach przeznaczony 
jest dla amatorów oraz zawodników z 
licencją Masters. Ci ostatni będą mogli 
zdobyć w nim punkty do klasyfikacji 
challenge. Do startu zaproszeni są rów-
nież najmłodsi miłośnicy rowerów, od 6 
lat wzwyż.

Wyścig dla rodzin 
Bike Atelier Road odbędzie się na po-

fałdowanej, 22,5-kilometrowej rundzie. 
Trasa przebiegnie przez Strzyżowice, 
Górę Siewierską, Twardowice, Najdzi-

szów, Toporowice Dąbie, Chrobakowe 
i Malinowice. W zależności od katego-
rii wiekowej, będzie ona pokonywana 
raz, dwa (45km) lub cztery razy (90km). 
Zarówno start, jak i meta znajdować się 
będą na stadionie LKS Iskra Psary.

Zawody w Psarach to impreza dla 
całych rodzin. W swoich wyścigach wy-
startują dzieci i młodzież, a dla kobiet 
przygotowano oddzielne kategorie wie-
kowe. Rodzice mogą zatem przystąpić 
do rywalizacji w dłuższym wyścigu, a ich 

pociechy będą miały okazje spróbować 
swoich sił albo na krótkim odcinku na 
stadionie (dzieci w wieku 6-13 lat), albo 
na 22,5-kilometrowym okrążeniu (mło-
dzież w wieku 14-17).

Zapisy prowadzone są za pośrednic-
twem strony www.bikeateliermaraton.
pl. Tam też znajdują się wszelkie szcze-
góły dotyczące imprezy. Internetowa 
rejestracja potrwa do czwartku poprze-
dzającego wyścig. Zapisać można się 
również w dniu zawodów. BA

ruszyły zapisy do Xii edycji wyścigu w kolarstwie szosowym o Puchar wójta gminy Psary, który w tym roku 
po raz pierwszy odbędzie się pod skrzydłami marki Bike atelier. zawody rozegrane zostaną 12 czerwca i są 
objęte dotacją z budżetu gminy Psary w wysokości 9 904 zł. 

iii gminny norDicowy marsz „Po zDrowie”
Radni Grażyna Polasiak i Adam Adamczyk oraz Lokalna Grupa Kobiet „18+VAT”  
serdecznie zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców gminy Psary i nie tylko na:

III Gminny Nordicowy Marsz  „ Po zdrowie”,
w dniu 27 maja 2016 roku (piątek) o godzinie 17.30.

Start z boiska sportowego w Brzękowicach Dolnych ( Biska). 
Planowany czas marszu około 1,5 godziny. Tempo konwersacyjne.

Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. Prosimy o zabranie „kijków” i dobrych humorów. Do zobaczenia!

Piątek, 13 maja okazał się bardzo szczęśliwym dniem dla tych, którzy 
odwiedzili psarską bibliotekę. Tego dnia można było w niej osobiście 
spotkać się i porozmawiać z szymonem hołownią. 
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Piłkarskie rozgrywki ligowe gminnych zesPołów na finiszu

Mniej więcej w połowie marca roz-
począł się etap wiosennych rozgry-
wek dla naszych zespołów piłkarskich. 
Na czas zamknięcia tego wydania ga-
zety drużyny w klasie A zakończyły 
27. kolejkę spotkań. KP Sarnów oraz 
KS Orzeł Dąbie grały do tej pory ze 
zmiennym powodzeniem, a ich pozy-
cje w tabeli nie uległy większym zmia-
nom. Sarnowski zespół utrzymuje się 
na 11. lokacie z 30 punktami, 8 zwy-
cięstwami, 6 remisami i niestety 13 
porażkami. Natomiast KS Orzeł Dąbie 
spadł w porównaniu z rundą jesienną 
na 15. miejsce, zebrawszy dotąd 24 
punkty za 7 meczy wygranych i 3 zre-
misowane. Obecnym liderem tabeli 
jest SKS Łagisza z 61 oczkami na kon-
cie, a stawkę zamykają Stowarzyszenie 
Sportowe Zagłębie Dąbrowa Górnicza 
oraz wycofana z rozgrywek drużyna 
UKS Pionier – Ujejsce. 

O wiele lepiej radzą sobie nasze ze-
społy w B-klasie sosnowieckiego pod-
okręgu. Po 21. kolejce na czele ligi zna-
lazł się LKS Jedność Strzyżowice z 48 
punktami, 15 zwycięstwami, 3 remisa-
mi i zaledwie 1 porażką. Nasz lider ma 
1 oczko przewagi nad drugą w tabeli 
drużyną LKS Iskra Psary, która uzbiera-
ła punkty za 15 wygranych meczy i 2 
remisy. Obu naszym gminnym zespo-
łom udało się znacznie zdystansować 
największego rywala z rundy jesien-
nej – JSP Szczakowianka II, obecnie 
sklasyfikowaną na 3. miejscu z 37 
punktami. Kolejna drużyna z naszej 
gminy w B-klasie, KS Góra Siewierska, 
uplasowała się na 9. pozycji w tabeli z 
22 oczkami, 7 zwycięstwami i jednym 
remisem. Zestawienie tabeli zamyka, 
podobnie jak zimą, KS Górnik II Piaski 
jedynie ze zdobyczą 6 punktów.

W podsumowaniu poprzedniego 

półrocza rozgrywek piłkarskich zwra-
caliśmy uwagę na szczególnie wa-
leczną postawę drużyny juniorów KS 
Orzeł Dąbie, którzy z dużym powo-
dzeniem rywalizują w IV lidze okrę-
gowej A podokręgu sosnowieckiego. 
Jak się okazało, również wiosną nie 
brakuje naszym młodym zawodni-
kom umiejętności i zapału. Juniorzy 
pod okiem trenera Adama Zbroszczy-
ka zajmują w tabeli 2. miejsce z do-
robkiem 12 oczek, uzyskanym dzięki 
4 zwycięstwom w tym półroczu. Róż-
nice punktowe pomiędzy poszcze-
gólnymi zespołami nie są duże, choć 
nasze „orły” dystansują powoli rywali 
razem z pierwszą w tabeli JSP Wartą 
Zawiercie. Przed juniorami z Dąbia 
jeszcze 3 spotkania, w tym prawdo-
podobnie „mecz o zwycięstwo” 11 
czerwca z liderem tabeli.

Wszystkim zespołom piłkarskim z 
gminy Psary dziękujemy za dostarcza-
ne na bieżąco radosne emocje spor-
towe. Życzymy sukcesów w kolejnych 
spotkaniach! Red. 

Jeszcze tylko kilka kolejek do końca sezonu zostało naszym gminnym 
drużynom piłki nożnej, które walczą o cenne punkty w a i B klasie oraz 
w iV lidze okręgowej juniorów w podokręgu sosnowieckim Śląskiego 
związku Piłki nożnej.



Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Klub Podróżnika Seniora w Sarnowie

serdecznie zapraszają na

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

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

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

NAMASTE NEPAL
NAJCIEKAWSZE TREKKINGI

W HIMALAJACH

14 CZERWCA g. 19.00

Ośrodek Kultury w Sarnowie

Autorzy spotkania opowiedzą o magicznym miejscu na Ziemi. Niewątpliwe 

jest to Nepal oraz Himalaje. Podczas spotkania zaprezentowane będą slajdy z 

najciekawszych trasach trekkingowych, tych popularnych jak i mało znanych 

oraz zdjęcia z rejonu szczytów ośmiotysięcznych – Mount Everestu, Lhotse, 

Cho Oyu, Makalu, Manaslu, Kanczendzongi, Annapurny oraz Dhaulagiri. 

Ale Nepal to nie tylko wysokie góry i wspaniale widoki. To także cudowni 

ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia

WSTĘP WOLNY

SPOTKANIE KLUBU PODRÓŻNIKA

POKAZ SLAJDÓW I OPOWIEŚĆ
KATARZYNY KOWALSKIEJ I MARKA BYTOM

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary
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