
Spółka budowlana FM Logistic, Bati 
Klodnica, zakończyła przygotowania do 
budowy centrum logistycznego i rozpo-
częła prace konstrukcyjne. W pierwszym 
etapie ma powstać nowoczesny zespół  
2 hal magazynowych o łącznej po-
wierzchni ponad 22 000 m² z częściami 
socjalno-biurowymi i niezbędną infra-
strukturą. W ramach przedsięwzięcia w 
ciągu najbliższych lat powstanie centrum 
logistyczne o ponad 100 000 m² po-
wierzchni magazynowej.

Inwestor, w ramach odpowiedzialno-
ści społecznej, zarejestrował budowę 
do certyfikacji LEED (Leadership in Ener-
gy and Environmental Design). Jest to 
prestiżowy certyfikat dla budownictwa 
zrównoważonego, wyróżniający budynki 
zaprojektowane, wybudowane i użytko-
wane w dbałości o środowisko i jego za-
soby naturalne oraz w trosce o zdrowie i 
komfort przyszłego użytkownika. Obiekt 
jest pierwszym w Polsce zarejestrowa-

nym do certyfikacji w LEED w najnowszej 
i najbardziej wymagającej jego wersji - v4. 
Uzyskanie certyfikacji przewiduje się na 
kwiecień 2018 roku.

Dzięki nowej inwestycji FM Logistic 
w gminie Psary powstaną nowe miejsca 

pracy, związane z obsługą całej strefy lo-
gistycznej. W centrum logistycznym po 
pierwszym etapie budowy miejsce pracy 
znajdzie ok. 80 osób, a docelowo ma być 
w nim zatrudnione 500 pracowników. 
Red.
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RUSZYŁA BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO FM LOGISTIC W SARNOWIE

Budowa magazynów FM Logistic w Sarnowie

Z początkiem marca ruszyły pierwsze prace związane z budową centrum logistycznego FM Logistic w gminie 
Psary. Wykonawcą inwestycji, która powstanie w Sarnowie przy drodze krajowej 86, jest spółka Bati Klodnica 
Prace mają zakończyć się jeszcze w 2017 r.
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W ramach inwestycji powstało 15 
nowych miejsc postojowych w trzech 
ciągach o nawierzchni z kostki beto-
nowej. Prowadzone prace w zakresie 
branży drogowej obejmowały  robo-
ty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Budowlańcy usunęli znajdujące się w 
miejscu obecnego parkingu drzewa 
oraz rozebrali stare krawężniki drogo-
we. Następnie utwardzili podłoże, za-
budowali krawężniki, a na koniec wy-
łożyli nawierzchnię z kostki betonowej.

Wykonawcą tego zadania był Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Psa-
rach.

Dzięki nowo wybudowanemu par-
kingowi zwiększyła się ilości miejsc 
postojowych oraz poprawił komfort i 

bezpieczeństwo pacjentów, którzy ko-
rzystają z usług medycznych w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia w Psarach. Red.

Nowy parking przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Psarach

Zakończono prace związane 
z budową miejsc parkingowych 
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w 
Psarach. Koszt inwestycji wyniósł  
39 900 zł.

Kuchnia stanowi zaplecze wyremon-
towanej wcześniej sali bankietowej. 
Obecnie posiada ona nowe, przebu-
dowane instalacje techniczne, w tym 
gazową, wodno-kanalizacyjną i elek-
tryczną oraz wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną. Zamontowany 
został tam także dźwig towarowy oraz 
profesjonalna wyspa kuchenna z patel-
nią elektryczną, piekarnikami oraz sze-
ścio- i czteropalnikowymi kuchniami. 
Kuchnia czteropalnikowa jest gazowa, 
a sześciopalnikowa elektryczna. Całość 
dopełniły nowe, funkcjonalne meble 
wykonane ze stali nierdzewnej, a także 
sprzęt kuchenny, w tym m.in. zamrażar-
ka i dwie lodówki. Wkrótce dostarczo-
ne będą jeszcze dwa wózki do windy 
towarowej. Aranżacja wnętrza kuchni 
i wyposażenia została skonsultowana z 
technologiem sprzętu kuchennego.

Drugą częścią zakończonych wła-
śnie prac była modernizacja pomiesz-
czeń na piętrze w Gminnej Bibliotece 

Publicznej. Dzięki niej wyodrębniono 
korytarz, na którym obecnie mieści się 
biblioteczny katalog książek i szafa go-
spodarcza. Ponadto powstały tu dwa 
dodatkowe pokoje: socjalny połączony 
z WC oraz administracyjny.

Cały remont kosztował ponad  
292 tys. zł, a jego wykonawcą było Hut-
nicze Przedsiębiorstwo Remontowe 
Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Red.

Od maja sala bankietowa w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej posiada 
nową, zbudowaną od podstaw kuchnię.

NOWA KUCHNIA W REMIZIE W PSARACH

Wyremontowana kuchnia w remizie OSP Psary

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W PSARACH
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UNIJNE WSPARCIE NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO W GMINIE PSARY

RUSZYŁA BUDOWA PLACU PRZY OSP PSARY

Pod koniec maja rozpoczęły się pra-
ce przy budowie zagospodarowania 
przestrzeni publicznej przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach. 
Przestrzeń wokół remizy zostanie za-
gospodarowana tak, by mogli z niej 
korzystać wszyscy mieszkańcy naszej 
gminy. Zarówno dorośli, młodzież, jak 
i najmłodsi znajdą tu coś odpowied-
niego dla siebie. W ramach inwestycji 
powstanie bowiem nowy plac zabaw, 
skatepark oraz siłownia zewnętrzna dla 
dorosłych. Wykonany zostanie parking 
dla 14 samochodów i nowa brukowa-
na nawierzchnia pod scenę mobilną na 
imprezy okolicznościowe. Przedmiot 
zamówienia obejmuje także rozbiórkę 
istniejącego starego budynku gospo-
darczego. Zabudowane zostaną ciągi 
piesze i pieszo-jezdne, drogi wjazdowe 
wraz z parkingami oraz skorygowany 
zostanie wjazd dla wozów strażackich. 

Teren zyska nowe ogrodzenie wraz z 
furtką wejściową i dwoma bramami 
wjazdowymi, nowe oświetlenie oraz 
monitoring. Powstanie również chodnik 
przy zatoce autobusowej na ul. Szkolnej.

Wykonawca inwestycji został wy-
łoniony w drodze przetargu, spośród 

7 złożonych ofert. Najkorzystniejszą 
przedstawiła firma BAKO SPORT G. Ba-
ran, R. Koziołek sp. j. z Dąbrowy Górni-
czej. Zgodnie z umową prace potrwają 
do 30 października. Red.

Wizualizacja zagospodarowania przy remizie OSP w Psarach

W czerwcu Urząd Gminy w Psarach ogłosi przetarg na budowę oświetlenia hybrydowego na ul. Irysów w Psa-
rach i na osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej. Na to przedsięwzięcie gmina zdobyła prawie 1,3 mln zł 
unijnego wsparcia. 

- Bardzo się ucieszyłam, kiedy do-
wiedziałam się, że ulica Irysów będzie 
oświetlona. Czekałam na to z niecierpli-
wością, bo zwłaszcza zimą, brak światła 
bardzo utrudnia życie codzienne. Moja 
radość jest tym większa, że oświetlenie 
będzie ekologiczne, co dla mnie – mi-
łośniczki przyrody - ma ogromne zna-
czenie – powiedziała Dobrosława Gizler, 
właścicielka posesji przy ul. Irysów.

Hybrydowe latarnie oświetleniowe, 
które zostaną zamontowane na Osiedlu 
Czerwony Kamień oraz przy ulicy Irysów 
w Psarach, są neutralne dla środowiska. 
W ich skład wchodzi lampa drogowa 
LED oraz panele fotowoltaiczne, turbi-
na wiatrowa, akumulatory i układ ste-
rowniczy. Zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych pozwoli 
na wykorzystanie energii odnawialnej 
słonecznej i wiatrowej.

Na ul. Irysów zamontowane zostaną 
22 lampy, a na Osiedlu Czerwony Ka-

mień 66. Szacuje się, że dzięki nim uda 
się wyprodukować 19,36 MWh na rok. 
Zakończenie tego przedsięwzięcia pla-
nowane jest na koniec 2018 roku. Jego 
wartość kosztorysowa wynosi ponad 

1,8 mln zł, z czego prawie 1,3 mln zł 
pochodzić będzie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, z którego gmina Psary otrzy-
mała unijne dofinansowanie. Red.

Na ulicy Irysów w Psarach powstanie oświetlenie hybrydowe

27 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Psarach. Koszt inwestycji, która gotowa będzie do końca października, wynosi 1 088 550 zł.
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Gmina Psary otrzymała zapewnienie dotacji w wysokości blisko 400 tys. zł na przebudowę ul. Podwale w Strzy-
żowicach. Środki te pochodzić będą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019.

ZDOBYLIŚMY DOTACJĘ NA PRZEBUDOWĘ UL. PODWALE W STRZYŻOWICACH

Modernizacja ul. Podwale w Strzy-
żowicach zakłada wykonanie remontu 
nawierzchni drogi na długości 509 m 
poprzez wymianę konstrukcji jezdni 
oraz wykonanie nowej nawierzchni z 
kostki betonowej wraz ze zjazdami do 
posesji. Wzdłuż drogi wybudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa, której 
odbiornikiem będzie istniejąca kryta 
kanalizacja deszczowa w ul. 1 Maja. 
Aby tego dokonać, zostanie zrobiony 
wąski wykop w środku ul. Rogoźnic-
kiej, w której ułożona będzie kanaliza-
cja deszczowa. Po jej wybudowaniu na 
ul. Rogoźnickiej od skrzyżowania z ul. 
Podwale do skrzyżowania z ul. 1 Maja 
wykonana będzie nowa nawierzchnia 
asfaltowa.

Szacowany koszt tej inwestycji wy-
nosi blisko 1,2 mln zł. Poza dotacją z 
Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019, gmina Psary na podstawie 
umowy o partnerstwie otrzyma dodat-
kowo 300 tys. zł od Starostwa Powiato-
wego w Będzinie.

Przetarg na przebudowę ul. Pod-
wale ogłoszony zostanie w czerwcu, z 

kolei finalizacja prac planowana jest na 
listopad.

Zakończono ponadto projektowa-
nie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w ul. Podwale długości 351 m wraz z 
przykanalikami długości 679 metrów. 
Kanalizacja ułożona zostanie na razie 

bez przydomowych przepompowni. 
W przyszłości, podczas budowy sieci 
kanalizacyjnej, nie trzeba będzie dzięki 
temu naruszać konstrukcji nowej drogi. 
Podobne rozwiązanie zastosowano w 
ul. Łącznej i Bocznej w Psarach. Red.

Ulica Podwale w Strzyżowicach w tym roku przejdzie gruntowny remont

Koszt zainstalowania dwóch klima-
tyzatorów wyniósł ponad 22 tys. zł. 
To jednak nie koniec inwestycji w sali 
bankietowej, ponieważ w połowie 
maja zamontowano w niej nowocze-
sne nagłośnienie, w którego skład 
oprócz głośników, wchodzą także ze-
stawy mikrofonowe. Wartość zakupio-
nego sprzętu wyniosła ponad 8,2 tys. 
zł. 

Ponadto w budynku byłej szkoły 
w dwóch pomieszczeniach wykona-
no parkiet o powierzchni 36 m², na-
prawiono instalację elektryczną, za-
montowano zmywarkę i umywalkę. 
W kotłowni natomiast zrobiono nową 
wylewkę wyrównującą i wyłożono 
posadzkę płytkami. Koszt tej części 
remontu sięgnął ponad 21 tys. zł i zo-
stał zrealizowany w ramach funduszu 
sołeckiego Malinowic. Red.

Sala bankietowa mieszcząca się w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach podniosła swój stan-
dard. Właśnie zakończony został tam montaż systemu klimatyzacji. To już trzecia sala w gminie Psary, po Sarno-
wie i Gródkowie, która ma takie udogodnienie.

WYŻSZY STANDARD SALI BANKIETOWEJ W MALINOWICACH

Sala bankietowa w Malinowicach z nowym nagłośnieniem i klimatyzacją
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach do końca tego roku planuje przenieść swoją bazę techniczną do bu-
dynku i na plac po byłej Szkole Podstawowej w Górze Siewierskiej. Całe zaplecze techniczne – pomieszczenia szatni 
pracowniczych oraz urządzenia i maszyny od początku przyszłego roku będą mieściły się w nowym miejscu.

ZGK PRZENOSI BAZĘ TECHNICZNĄ DO GÓRY SIEWIERSKIEJ

Przeniesienie bazy technicznej zwią-
zane jest z wyburzeniem starych bu-
dynków ZGK oraz uporządkowaniem 
terenu przy ul. Pocztowej w Dąbiu, pod 
przyszłą inwestycję polegającą na bu-

dowie całkowicie nowego zaplecza so-
cjalno – garażowego wraz z zagospo-
darowaniem terenu.

Biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej 
oraz kasa w dalszym ciągu będą mieści-

ły się w Dąbiu. Mieszkańcy gminy Psary 
nadal będą mogli załatwiać wszystkie 
sprawy administracyjne dotyczące wo-
dociągów oraz uiszczać opłaty za zużycie 
wody przy ul. Dolnej 1 w Dąbiu. Red.

Nagrodę z rąk Andrzeja Pilota – 
prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowi-
cach odebrały w czasie uroczystej gali  
21 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w Katowicach autorki projektu:  
dyrektor Beata Polaniecka i Justyna 
Opara–Samborska. W tym ważnym 
momencie towarzyszyła im Mirella 
Barańska–Sorn, sekretarz gminy Psary 
oraz przedstawiciele uczniów klas III.

Na tegoroczną edycję konkursu 
wpłynęła rekordowa liczba 132 prac. 

Gródkowski projekt „Ekobaza detek-
tywów przyrody” znalazł się w gronie 
28 najlepszych. Za wygrany konkurs 
szkoła otrzymała nagrodę finansową 
w wysokości 6 500 zł oraz prawo do 
udziału w konkursie „Zielona Pracow-
nia 2017”. 

Komisja konkursowa oceniała wyko-
rzystanie przestrzeni, funkcjonalność, 
estetykę, kreatywność, innowacyjność 
rozwiązań, a także różnorodność po-
mocy dydaktycznych, wyposażenia  
i sprzętu.

Projekt „Ekobaza detektywów przy-
rody”  jest mocno osadzony w realiach 
środowiska otaczającego szkołę, po-
nieważ w jej sąsiedztwie znajduje się 
las mieszany, który stwarza uczniom 
idealne warunki do realizacji podstawy 
programowej, a konkretnie doskonale-
nia umiejętności obserwacji podczas 
zajęć w terenie. Dlatego motywem 
przewodnim zielonej pracowni w 
Gródkowie będzie las. Wystąpią w nim 
drzewa statyczne i dynamiczne, nie za-
braknie owoców runa leśnego i leśnych 
odgłosów. Całość utrzymana zostanie 
w tonacji kolorów ziemi, z miejscem 
na eksperymentalną hodowlę roślin i 
zwierząt.

Praca w ekopracowni w logiczny spo-

sób uzupełni proces poznawczy uczniów. 
W pracowni będzie można korzy-

stać z takich pomocy dydaktycznych 
jak programy multimedialne, plansze, 
wizualizacje, modele, mapy itp., które 
staną się punktem wyjścia do podejmo-
wania naukowych wyzwań, eksperymen-
tów, dociekań. W pracowni sfinalizuje się 
to, co narodziło się w głowach uczniów 
podczas obserwacji zjawisk przyrodni-
czych w terenie. Gromadzone i ekspono-
wane będą w niej efekty pracy: nagrania 
dźwiękowe i filmowe, preparaty, okazy 
flory i fauny, prezentacje multimedialne, 
wyniki pomiarów. I odwrotnie: dzięki pra-
cy z różnorodnymi źródłami informacji, 
szczególnie zasobami elektronicznymi, 
uczeń wyposażony w konkretną wiedzę, 
łatwiej zastosuje ją w praktycznej działal-
ności.

Nauka w ekopracowni będzie sprzy-
jała rozwojowi młodych talentów, 

przyczyni się do wzrostu zaintereso-
wania przyrodą i zainspiruje dzieci 
do podejmowania działań na rzecz 
środowiska przyrodniczego. Różno-
rodne zestawy dydaktyczne do badań 
oraz nowoczesny sprzęt, umożliwią 
uczniom samodzielne wykonywanie 
wielu doświadczeń z ekologii, biologii, 
przyrody i w pełni rozbudzą postawy 
proekologiczne.

26 maja rozstrzygnięto konkurs 
„Zielona Pracownia 2017”. Gmina Psa-
ry znalazła się w gronie 43 finalistów i 
pozyskała pełną wnioskowaną kwotę -  
29 999,34 zł. To pozwoli zrealizować 
projekt „Ekobaza detektywów przy-
rody”  zgodnie z założeniami. Już nie-
bawem uczniowie gródkowskiej pod-
stawówki rozpoczną naukę w jednej z 
najnowocześniejszych pracowni przy-
rodniczo-ekologicznych w wojewódz-
twie. SP Gródków.

Szkoła Podstawowa im E. Gierczak w Gródkowie znalazła się na liście zwycięzców konkursu „Zielona Pracow-
nia_Projekt’ 2017” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. To oznacza, że otrzyma dofinansowanie na stworzenie od podstaw nowoczesnej pracowni przyrodniczo 
– ekologicznej w jednej ze szkolnych klas.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKOWIE BĘDZIE MIAŁA ZIELONĄ PRACOWNIĘ

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Zielona pracownia”
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GMINA PSARY W METROPOLII

Duże miasta konurbacji górnośląskiej 
już od wielu lat starały się o utworzenie 
związku metropolitalnego współfinan-
sowanego z budżetu centralnego, który 
pozwoliłby sprawniej zarządzać i roz-
wijać ten ogromny organizm miejski. 
Wieloletnie starania przyniosły wreszcie 
efekt w tym roku, kiedy to 9 marca 2017 
r. parlament RP uchwalił ustawę o związ-
ku metropolitalnym w województwie 
śląskim. Ten akt prawny dał podstawy 
do utworzenia związku, który ma szansę 
sprawnie koordynować współdziałanie 
gmin i miast oraz stać się motorem napę-
dowym rozwoju naszego regionu. Usta-
wa gwarantuje związkowi dodatkowe 
finansowanie z tytułu pięcioprocento-
wego udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych zamieszkujących ob-
szar metropolii. Te dodatkowe środki dla 
naszego regionu przekazane z budżetu 
państwa, szacuje się na ok. 300 mln zł na 
rok.

Główne zadania związku metropolital-
nego koncentrować się będą na organizacji 
publicznego transportu zbiorowego oraz 
zrównoważonej mobilności, prowadzeniu 
skoordynowanej polityki przestrzennej i 
kształtowaniu ładu urbanistycznego, pro-
mocji metropolii w kraju i za granicą oraz 
prowadzeniu kompleksowych i wszech-
stronnych działań na rzecz poprawy ja-
kości życia w metropolii oraz jej rozwoju 
społeczno – gospodarczego. Metropolia 
jest ogromną szansą dla naszego regio-
nu, a 300 mln zł z budżetu centralnego, 
przeznaczone na rozwój naszej najbliż-
szej okolicy, to niezaprzeczalny atut tego 

związku.
Gmina Psary także otrzymała zapro-

szenie do przystąpienia do związku me-
tropolitalnego. W związku z tym radni 
gminy Psary 12 kwietnia podjęli uchwałę 
o przeprowadzeniu konsultacji społecz-
nych w tej sprawie, by poznać opinie 
mieszkańców. Konsultacje trwały od 18 
kwietnia do 5 maja br. i przeprowadza-
ne były w różny sposób. Można było 
pisemnie bądź elektronicznie wypełnić 
„Formularz wyrażania opinii” oraz wziąć 
udział w spotkaniu, które odbyło się 24 
kwietnia br. w sali bankietowej w Dąbiu. 
Uczestnikiem tego spotkania był m.in. 
Wojciech Skrzypek, dyrektor biura Gór-
nośląskiego Związku Metropolitalnego, 
który odpowiadał na pytania przybyłych. 
Mieszkańcy obawiali się, że gmina będzie 
musiała oddać część kompetencji do 
związku oraz że problemy naszej gminy 
nie będą dostrzegane na forum metro-
polii, a samo ciało zostanie zdominowa-
ne przez duże miasta Górnego Śląska i 
Zagłębia. Wojciech Skrzypek zapewnił, 
że metropolia nie odbierze kompetencji 
gminie lecz samorząd gminy może zde-
cydować o przekazaniu realizacji zadania 
własnego przez związek metropolitalny, 

co będzie potwierdzone odpowiednią 
umową. W Psarach podobny mecha-
nizm od kilkunastu lat stosowany jest w 
zakresie komunikacji publicznej. Gmina 
Psary będąc członkiem Komunikacyjne-
go Związku Komunalnego Górnośląskie-
go Okręgu Przemysłowego, uczyniła ten 
podmiot odpowiedzialnym za organiza-
cję na swoim terenie transportu zbioro-
wego.

Dyrektor Skrzypek podkreślił także, 
że decyzje w związku metropolitalnym 
będą podejmowane podwójną większo-
ścią głosów. Oznacza to, że do akcepta-
cji określonych rozstrzygnięć potrzeba 
większości gmin tworzących związek 
oraz taką liczbę delegatów reprezentują-
cych gminy, że mieszkańcy tych gmin sta-
nowić będą większość ludności zamieszka-
łej na obszarze związku metropolitalnego.

Podczas konsultacji w gminie Psary zło-
żono jedynie 19 opinii, z czego tylko 2 były 
przeciwko przystąpieniu do metropolii. 
Dlatego też radni gminy Psary, 15 maja br. 
przyjęli uchwałę pozytywnie opiniującą 
wejścia naszej gminy w skład tworzonego 
na terenie województwa śląskiego związ-
ku metropolitalnego.

Przez ostatnie dwa miesiące 41 gmin Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego zajmowało się kluczową kwe-
stią dla rozwoju naszego regionu, czyli utworzeniem związku metropolitalnego. 29 maja na uroczystej sesji Rada 
Miasta Katowice na wniosek wszystkich tych gmin podjęła jednogłośnie uchwałę o złożeniu wniosku o utworzenie 
związku metropolitalnego w województwie śląskim pod nazwą Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia.

Wspólne zdjęcie włodarzy miast,
które wejdą w skład Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

Wójt Tomasz Sadłoń w towarzystwie 
Jacentego Kubicy podczas uroczystości 

w sali Sejmu Śląskiego c.d. na str. 7
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Zgodnie z procedurą tworzenia związ-
ku, uchwały wszystkich 41 gmin trafiły do 
Rady Miasta Katowice, która na uroczystym 
posiedzeniu 29 maja br. jednogłośnie przy-
jęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku 
o utworzenie związku metropolitalne-
go w województwie śląskim pod nazwą 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

„Silesia”. Uroczystość miała miejsce w sali 
Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskie-
go, a jej najważniejszym punktem było 
podpisanie upamiętniającego całe wyda-
rzenie aktu przez wszystkich prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów reprezentują-
cych miasta i gminy wchodzące w skład 
metropolii. W spotkaniu uczestniczyli 
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń i Prze-

wodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica.
Uchwała Rady Miasta Katowice zosta-

ła przekazana wojewodzie, który z kolei 
przekaże ją do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Do 30 czerw-
ca br. Rada Ministrów ma czas na wyda-
nie rozporządzenia oficjalnie tworzącego 
związek metropolitalny, który rozpoczął-
by swoją działalność od 1 lipca. Red.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
15 maja na XXX sesji radni Rady Gminy Psary pozytywnie ocenili pracę wójta Tomasza Sadłonia przy wykonaniu 

budżetu gminy w roku 2016. Po raz siódmy z rzędu jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Tradycyjnie o tej porze roku, przy-
szedł czas na pełne finansowe podsu-
mowanie roku poprzedniego. Radni na 
sesji Rady Gminy Psary, po zapoznaniu 
się z pozytywnymi opiniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewi-
zyjnej na temat realizacji budżetu gminy 
za 2016 r., podjęli jednogłośnie uchwałę 
o udzieleniu wójtowi gminy Psary abso-
lutorium.

Zeszły rok był dla naszej gminy udany 
pod względem finansowym, zarówno 
w zakresie planowanych dochodów, jak 
i realizacji wydatków. Dochody gminy 
wyniosły 41,6 mln zł, a wydatki zreali-
zowano w kwocie 43,8 mln zł, z czego 
aż 9,5 mln zł przeznaczono na wydatki 
majątkowe, czyli na gminne inwestycje  
i przedsięwzięcia rozwojowe.

W ubiegłym roku psarski samorząd 
osiągnął bezpieczną nadwyżkę opera-
cyjną (jest to różnica pomiędzy docho-
dami bieżącymi, a wydatkami bieżący-
mi), która wyniosła 4,5 mln zł i została 
spożytkowana na zapłatę za gminne in-
westycje. Równie ważnym wskaźnikiem 
finansowym, na który należy zwrócić 
uwagę był stale rosnący wzrost udzia-
łu gminy w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. W roku 2015 do samo-
rządowej kasy z tego źródła wpłynęło 
12,8 mln zł, a w 2016 było to aż 13,9 mln 
zł. Świadczy to między innymi o wzro-
ście liczby mieszkańców, ich zamożności 
oraz prowadzeniu skutecznej polityki 
sprzyjającej osiedlaniu się w gminie Psa-
ry i płaceniu podatków zgodnie z miej-
scem zamieszkania.

W ramach zeszłorocznego budżetu 
dochody uzyskane ze sprzedaży gmin-
nych działek budowlanych wyniosły 
ponad 1,5 mln zł. Pozyskano również 
unijne oraz krajowe dotacje, na kwotę  
1,2 mln zł, które przeznaczono na reali-
zację różnych zadań inwestycyjnych.

W poprzednim okresie finansowym 

na inwestycje przeznaczono 9,5 mln zł. 
Dzięki tak znaczącej kwocie zrealizowa-
no i rozpoczęto wiele zadań - zainwe-
stowano w drogi, ochronę środowiska, 
edukację oraz opracowanie projektów 
budowlanych. Ogółem liczba zadań 
budżetowych kontynuowanych, zre-
alizowanych lub rozpoczętych sięgała  
96 pozycji.

Największą ubiegłoroczną inwesty-
cją, wynoszącą 2,7 mln zł brutto, była 
kompleksowa przebudowa drogi wraz 
z budową kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej na ul. Bocznej i Łącznej w Psarach. 
Przebudowano również wiele innych 
dróg, między innymi w Brzękowicach 
Górnych, ul. Strumyczną w Malinowi-
cach oraz wybudowano drogę do no-
wych budynków na Brzękowickim Wale. 
Utwardzono 9 odcinków gminnych dróg 
kruszywem w Górze Siewierskiej, Mali-
nowicach, Preczowie, Psarach, Strzyżo-
wicach i Sarnowie.

W ramach przedsięwzięć z zakresu 
ochrony środowiska zakończono wartą 
5,47 mln zł inwestycję wymiany około  
15 km sieci wodociągowej, wykona-
no 630 przyłączy posesji do nowego 
wodociągu w Psarach i Strzyżowicach. 
Wdrożono również system dotacji dla 
mieszkańców na eko-modernizacje bu-
dynków mieszkalnych, wykorzystując 
krajowe i unijne dotacje. Wykonano 190 
audytów energetycznych oraz zlecono 
opracowanie 128 projektów przebudo-
wy kotłowni w prywatnych budynkach 
mieszkalnych związanych z realizacją 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  
w Gminie Psary. W ubiegłym roku zle-
cono wykonanie dokumentacji budow-
lanej 30 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
ogólnogminnej oczyszczalni ścieków 
oraz przebudowy odcinków dróg o dłu-
gości 7,5 km, którymi będzie przebiegać 
kanalizacja. Opracowano także projekty 
oświetlenia hybrydowego na Osiedlu 

Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej, 
czy termorenowacji 6 gminnych budyn-
ków.

Psarski samorząd, jak co roku, znacz-
ną część środków przeznaczył na edu-
kację, sport, kulturę i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Przykładowymi zada-
niami realizowanymi w ubiegłym roku 
na tej płaszczyźnie było zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej przy 
Szkole Podstawowej w Dąbiu, remont 
w Gimnazjum w Psarach oraz rozpoczę-
cie przebudowy stadionu LKS Jedność 
Strzyżowice.

Opracowano 50 projektów budowla-
nych, których łączna wartość wyniosła 
1,8 mln zł. Wśród nich 16 projektów bu-
dowy i przebudowy dróg, projekty bu-
dowy obiektów kubaturowych, termo-
renowacji oraz oświetlenia ulicznego.

Pozytywna ocena zeszłorocznego 
budżetu sprzyja planowaniu przyszłych 
inwestycji, zarówno tych długotermino-
wych, jak i realizowanych w krótszym 
czasie. W 2017 r. planowane inwestycje 
obejmują blisko 70 zadań o wartości 
ponad 24 mln zł, a wydatki majątkowe 
stanowią prawie 40% wszystkich wy-
datków gminy w bieżącym roku, co 
jest rzadko spotykanym pozytywnym 
wskaźnikiem rozwoju gminy. Red.

Na XXX sesji Rady Gminy wójtowi 
udzielono jednogłośnego absolutorium

c.d. ze str. 6
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Roboty obejmowały m.in. wykoszenie i wygrabienie 
roślin porastających skarpy, odmulenie cieku oraz usu-
nięcie zatorów z jego koryta. Prowadzone działania miały 
na celu ułatwienie spływu wód opadowych w przypad-
ku obfitych opadów atmosferycznych, co jednocześnie 
zmniejszy ryzyko podtopień na tych terenach.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, na 
których znajdują się rowy wraz z budowlami (np. 
mostkami lub przepustami), o obowiązku ich utrzy-

mywania. Rowy wodne są urządzeniami liniowymi, 
wymagającymi konserwacji na całej swojej długości, 
a podtopienia często powstają w przypadku, gdy wła-
ściciele gruntów nie utrzymują przedmiotowych urzą-
dzeń. Apelujemy zatem do mieszkańców o podjęcie 
stosownych działań w celu zabezpieczenia swoich, jak 
i sąsiednich nieruchomości przed ich ewentualnym zale-
waniem. Red.

W celu ochrony przeciwpowodziowej okolicznych terenów, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ka-
towicach Oddział w Zawierciu w ostatnich miesiącach wykonał szereg prac konserwacyjnych na administrowa-
nym przez siebie cieku wodnym Pagor, który przepływa przez teren gminy Psary.

WYKONANO PRACE KONSERWACYJNE NA CIEKU PAGOR

W związku z trwającymi pracami nad dokumentacją 
projektową dla zadania: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy, przebudowy 
lub remontu nawierzchni dróg w Gminie Psary wraz ze 
sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji” informujemy, że w czerwcu planowane są 
spotkania konsultacyjne z właścicielami działek w celu 
przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowanych 
dróg. O terminie i miejscu spotkania Urząd Gminy w Psa-
rach będzie powiadamiał listownie. W pierwszej kolejno-

ści spotkania będą dotyczyły ul. Wiejskiej, ul. Szkolnej,  
ul. Akacjowej w Psarach oraz ul. Cichej w Strzyżowicach. 
W następnej kolejności będą organizowane spotka-
nia dla właścicieli działek przy ul. Wiejskiej w Sarnowie, 
ul. Grabowej, ul. Kamiennej, ul. Wolności, ul. Kolejowej  
w Psarach oraz ulicy dojazdowej (odnoga ul. Szosowej) 
i ul. Belnej w Strzyżowicach.

O terminach spotkań mieszkańcy zostaną poinformo-
wani odrębną korespondencją.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW PRZEBUDOWY LUB REMONTU DRÓG,
W KTÓRYCH PLANOWANA JEST BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

DRUGI ETAP MODERNIZACJI PRZYSTANKÓW

Znaki, które wydrukowane zostały na 
folii samoprzylepnej wielkości 70x45 cm, 
są drugim etapem modernizacji przy-
stanków. To kolejne przedsięwzięcie, 
którego celem jest poprawienie estetyki 
naszego otoczenia oraz pogłębienie in-
tegracji mieszkańców poprzez utożsa-
mianie się ze swoim miejscem zamiesz-
kania. Znaki naklejono na 56 nowych 
wiatach, które zamontowane zostały w 
zeszłym roku. Wówczas, ze względu na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, 
nie można było ich okleić. Dopiero teraz 
aura pozwoliła wykonać to zadanie.

Obecnie wszystkie wiaty mają ujed-
noliconą architekturę i kolorystykę. Każ-
da z nich posiada przeszkloną konstruk-
cję, dużą tabliczkę z nazwą przystanku, 
a także przyciemniony dach, drewnianą 
ławkę oraz kosze na śmieci przytwier-
dzone do ramy wiaty. Ponadto wszyst-
kie przystanki mają utwardzone kostką 
podłoże. Inwestycję tę zrealizowano ze 
środków budżetu gminy Psary za blisko 
472 tys. zł.

Ostatnim etapem modernizacji przy-
stanków będzie oświetlenie gablot in-
formacyjnych. Zlecono wykonanie pro-
jektu na zasilanie w energię elektryczną 
16 wiat na terenie gminy Psary. Koszt 
tego projektu, który wykonany ma być 
do połowy września, to ponad 43 tys. zł.

Prosimy mieszkańców, aby nie nakle-
jali na wiatach żadnych ogłoszeń, pla-
katów, afiszy, ulotek czy napisów. Dbaj-
my o estetykę naszej okolicy. Wtedy na 
pewno będzie nam się wszystkim przy-
jemniej mieszkało i podróżowało. Red.

Od maja wiaty przystankowe na terenie całej gminy Psary posiadają gminne znaki identyfikacyjne. Trwa także 
opracowanie projektów technicznych, które umożliwią zasilenie 16 wiat w energię elektryczną do podświetlania 
tablic informacyjnych.

W gminie Psary wymieniono wszystkie wiaty przystankowe na nowe

INFORMACJEINFORMACJE
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Projekt pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Psary” jest realizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest oczyszczenie terenu Gminy Psary z 
odpadów zawierających azbest, w tym usuwanie azbestu 
z budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem 
bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. Wniosek o 
przyznanie dotacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gmi-
ny, którzy planują usunięcie azbestu. Do dofinansowania 
kwalifikuje się także zastąpienie unieszkodliwionych odpa-
dów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

Wysokość dofinansowania to 85 % zakwalifikowanych 
kosztów, jednak nie więcej niż:

•	 2	 000,00	 zł	 brutto	 w	 przypadku	 przygotowania	
dokumentacji projektowo- kosztorysowej,

•	 5	000,00	 zł	brutto	w	przypadku	demontażu,	od-
bioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieru-

chomości położonej na terenie Gminy Psary, 
•	 20	 000,00	 zł	 brutto	 w	 przypadku	 odtworzenia	

pokrycia dachowego poprzez zastąpienie unieszkodli-
wionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi 
azbestu.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regu-
lamin stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/308/2017 
Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realiza-
cję projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Psary”. Wzory wniosków można po-
brać ze strony internetowej www.psary.pl oraz w Urzędzie 
Gminy w Psarach – pokój 209.

Zachęcamy do kontaktu z Inżynierem Projektu pod nr 
tel. +48 512 110 314,  e-mail: biuro@eko-precyzja.eu

 Terminy dyżurów inżyniera projektu w Urzędzie Gminy 
w Psarach:

05.06, 12.06, 19.06, 29.06 – od godz. 12.00 do 17.00

URZĄD GMINY W PSARACH OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE
USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW AZBESTOWYCH

Od 29 maja 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które planują usuwanie azbestu i wyrobów 
azbestowych ze swoich nieruchomości. Nabór będzie trwał do 30 czerwca 2017 r., a  o zakwalifikowaniu się do projek-
tu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źró-
dła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 
Psary” jest realizowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) 
na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez wy-
korzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Wniosek o 
przyznanie dotacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gminy, 
którzy zamierzają wykonać w budynku mieszkalnym insta-
lacje odnawialnych źródeł energii tj. instalacje kolektorów 
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła. 

Wysokość dofinansowania to 85 %, jednak nie więcej 
niż:
•	 12 750,00 zł brutto w przypadku instalacji solarnej, 
•	 17 000,00 zł brutto w przypadku instalacji fotowolta-

icznej, 

•	 30 000,00 zł brutto w przypadku instalacji pompy cie-
pła. 

Wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji prze-
widziana jest osobno. 

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regulamin 
stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/309/2017 Rady 
Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu 
„Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Wzory wnio-
sków można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl oraz 
w Urzędzie Gminy w Psarach – pokój 209.

Zachęcamy do kontaktu z inżynierem projektu pod nr tel. 
+48 519 589 648, +48 505 681 243, e-mail: psary@semperpo-
wer.pl 

Terminy dyżurów inżyniera projektu w Urzędzie Gminy  
w Psarach:

05.03, 12.06, 19.06, 26.06 – od godz. 12.00 do 17.00

Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które planują instalację kolektorów sło-
necznych, ogniw fotowoltaicznych lub pompy ciepła. Nabór będzie trwał do 30 czerwca 2017 r. O zakwalifikowaniu się 
do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

URZĄD GMINY W PSARACH OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

W RAMACH PROGRAMU „SŁONECZNA GMINA”

INFORMACJE
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WOREK NA  PAPIER I TEKTURĘ W KOLORZE NIEBIESKIM:
•	 wrzucamy m.in. gazety, magazyny, katalogi, zeszyty, książ-

ki, torby papierowe, tekturę falistą, kartony po proszkach
•	 nie wrzucamy: papieru powlekanego folią i kalką, karto-

nów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpa-
sek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 
budowlanych, tapety i innych odpadów komunalnych (w 
tym niebezpiecznych).

WOREK NA TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIKI) I OPAKOWA-
NIA WIELOMATERIAŁOWE W KOLORZE ŻÓŁTYM: 
•	 wrzucamy m.in. butelki po napojach typu PET, opakowania 

po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, 
proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania 
po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, pla-
stikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszycz-
ki po owocach i innych produktach, kartoniki po mleku 
i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.  
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuce-
niem do worka.

•	 nie wrzucamy: strzykawek, wenflonów i innych artyku-
łów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i 

olejach, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
opakowań zawierających resztki artykułów spożywczych, 
tworzyw sztucznych pochodzących z samochodów i sprzę-
tu AGD i RTV

WOREK NA SZKŁO W KOLORZE ZIELONYM:
•	 wrzucamy m.in.: butelki i słoiki szklane po napojach i żyw-

ności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowa-
nia po kosmetykach. Zaleca się wrzucać opakowania opróż-
nione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

•	 nie wrzucamy: szkła stołowego – żaroodpornego, cerami-
ki, doniczek, zniczy, żarówek i świetlówek, szkła kryształo-
wego, reflektorów, opakowań po lekach, olejach, rozpusz-
czalnikach, termometrów, szyb okiennych i zbrojonych, 
szyb samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany

WOREK NA METAL W KOLORZE CZERWONYM
•	 wrzucamy: puszki po napojach, sokach, puszki z blachy 

stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale 
kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i in-
nych pojemników, folię aluminiową;

•	 nie wrzucamy: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów 
komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Drogi Mieszkańcu, przypominamy o obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów z zastosowaniem nastę-
pujących zasad:

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W GMINIE PSARY
W związku z informacją zamieszczoną w gazecie samorządowej „Głos Gminy Psary” nr 03/140 odnośnie zwrotu druku 

oświadczeń dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary 
wyjaśniamy, że druki z wyrażeniem zgody na wejście w teren działki prywatnej lub braku zgody dotyczyły właścicieli 
działek znajdujących się przy drodze DW 913 (ul. Zwycięstwa, ul. Szosowa) oraz ul. Podwale (część południowa od DW 913).

Obecnie przeprowadzane są uzgodnienia z właścicielami działek przy ul. Zielonej w Preczowie. W drugiej połowie maja projek-
tanci rozpoczęli indywidualne uzgodnienia z właścicielami działek zlokalizowanych  przy następujących ulicach w Strzyżowicach: 
Podwale (część na północ od DW 913), Belna (odcinek od ul. Szosowej (DW 913) do wys. nr 63a), 1-go Maja (odcinek od ul. Szosowej 
(DW 913) do ul. Rogoźnickiej), Cicha, Boczna, Reymonta.

W późniejszym terminie będą prowadzone uzgodnienia z właścicielami działek w:
1. Psarach przy ulicach: Kolejowej, Irysów, Kamiennej, Bocznej, Łącznej, Kasztanowej (od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca 

istniejącej brukowanej drogi), Szkolnej, Wiejskiej, Akacjowej, Grabowej, Wolności, Górnej, Gródkowskiej, Polnej, Reymonta, Leśnej,
2. Sarnowie przy ulicach: Wiejskiej (od nr 1 do skrzyżowania z DK86), Spacerowej i Kamiennej,
3. Gródkowie przy ulicy Kolejowej,
4. Strzyżowicach przy ulicach: Belnej (od nr 63A do ul. Parkowej) i Szosowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a, funkcjonuje w nastę-
pujące dni:
Poniedziałek w godzinach: 13:00 – 17:00
Środa w godzinach: 13:00 – 17:00
Piątek w godzinach: 8:00 – 12:00
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca  od godz. 8:00 – 13:00
Do punktu mieszkańcy gminy w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące odpady:
•	 przeterminowane leki i chemikalia
•	 zużyte baterie i akumulatory
•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•	 meble i inne odpady wielkogabarytowe
•	 zużyte opony
•	 odpady zielone oraz ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji - w limicie: do 100 kg 
na rok od właściciela nieruchomości, który złożył deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi

•	 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komu-
nalne (bez papy i wyrobów zawierających azbest) - w limicie: 
do 100 kg na rok od właściciela nieruchomości, który złożył 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

•	 metal 
•	 papier i tektura
Od dnia 8 maja 2017 roku pracownicy urzędu prowadzą kontrolę 
dotyczącą poprawności prowadzonej gospodarki odpadami przez 
mieszkańców naszej gminy. Kontrola obejmuje również firmę świad-
czącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu gminy Psary.

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GMINIE PSARY

INFORMACJE
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SZKOŁA W SARNOWIE PROMUJE CZYTELNICTWO
Rok szkolny 2016/2017 został po-

święcony czytelnictwu. W każdej pla-
cówce podejmowane są działania ma-
jące na celu zachęcanie uczniów do 
sięgania po różnego rodzaju literaturę. 
W ZSP nr 2 w Sarnowie oprócz trady-
cyjnych spotkań z książką podejmuje-
my różnorakie inicjatywy. Tym razem 
odpowiedzieliśmy na zaproszenie Zie-
lonogórskiego Ośrodka Kultury, który 
jest inicjatorem Ogólnopolskiego Kon-
kursu pt. „ Magia teatru-lalka teatralna”. 
W tym roku organizatorzy zaprosili 
uczniów z całej Polski do lektury „Bajki 
o szczęściu” Izabeli Degórskiej i baśni 

„Królewna Śnieżka” Braci Grimm. Na 
ich podstawie uczennice ZSP nr 2 w 
Sarnowie wyczarowały magiczne lalki. 
Chociaż wszystkie kukły były niezwykle 
piękne i oryginalne, to największe wra-
żenie na jury zrobiła kukła Alicji Jędru-
sik z klasy IV b, która otrzymała wyróż-
nienie w konkursie.  Nasi uczniowie to 
nie tylko odbiorcy istniejącej literatury. 
Sami również potrafią być niezwykle 
pomysłowi i twórczy. Uczniowie ZSP nr 
2 w Sarnowie odnosząc się do tematu 
przyjaźni i pomocy stworzyli 17 ksią-
żek. Dzieci przygotowały własne, nie-
powtarzalne egzemplarze zawierające 

opowiadania, bajki oraz tomik poezji 
wzbogacone ilustracjami, rysunkami.

Wyróżnienie za swoją książkę w 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim 
pt. „Pomocna książka” otrzymała Niko-
la Strzelecka z klasy IV a. SP Sarnów. 

Uroczysta akademia z okazji Świąt 
Wielkanocnych to już tradycja w gród-
kowskiej szkole. W czwartek, 6 kwiet-
nia przedszkolaki z grupy starszej 
zaprezentowały zebranym gościom 
program artystyczny o tematyce wio-
senno - wielkanocnej. Tydzień później 
młodsza grupa przedszkolna zaprezen-
towała się równie pięknie. Dzieci przy-
pomniały niektóre świąteczne obycza-
je takie jak np. chodzenie z kurkiem czy 
święcenie pokarmów. Publiczność nie 
mogła się nadziwić ich tańcom i pio-

senkom, toteż brawom nie było końca. 
Każdy z gości otrzymał przepiękne ży-
czenia i ozdoby świąteczne.  

Tuż przed świętami uczniowie klas III  z 
wielką radością i zaangażowaniem przy-
bliżyli swoim młodszym i starszym kole-
gom zwyczaje i tradycje Świąt Wielkiej 
Nocy. Były wiersze i piosenki o pisankach, 
palmach, baranku cukrowym i zajączku. 
Na scenie pojawili się również dyngusia-
rze, nie szczędząc publiczności wody. 

Po części artystycznej świąteczne ży-
czenia złożyła wszystkim pani dyrektor 

Beata Polaniecka. Miłym akcentem tego 
spotkania był wspólny poczęstunek, któ-
rym były wielkanocne baby, upieczone 
specjalnie na tę okazję przez rodziców 
występujących uczniów. SP Gródków.

WIELKANOCNE ZWYCZAJE W GRÓDKOWIE

12 maja grupa przedszkolaków z 
Gródkowa odwiedziła Port Lotniczy w 
Pyrzowicach. Wycieczka kończyła pro-
jekt edukacyjny pt. „Poznajemy zawody”. 

Podczas trwania projektu dzieci przez 
cały rok szkolny poznawały zawody po-
przez pracę teoretyczną oraz praktycz-
ną, biorąc udział w spotkaniach z oso-
bami, które wykonują ciekawą pracę.

Na lotnisku funkcjonariusze Straży 
Granicznej pokazali dzieciom kom-
binezon pirotechniczny oraz robota  
IBIS, który służy do zwiększenia bez-

pieczeństwa i działań ratowniczych. 
Przedszkolaki mogły zobaczyć, w jaki 
sposób porusza się i przewozi bagaże. 

Kolejnym punktem wycieczki był 
pokaz psa tropiącego niebezpiecz-
ne ładunki ukryte w bagażach. Dzieci 
obserwowały, jak pies znalazł ukryty 
wcześniej „podejrzany bagaż” - oczy-
wiście był on bezpieczny, ponieważ 
specjalnie przygotowany na ich wizytę. 

Następnie przedszkolaki udały się 
do Lotniskowej Straży Pożarnej, gdzie 
zobaczyły potężny wóz ratowniczo – 

gaśniczy typu Panther, który posiada 
17 – metrowy wysięgnik z działkiem 
wodno – piaskowo - proszkowym i 
przebijakiem do przebijania kadłuba 
samolotu z możliwością podawania 
środków gaśniczych do jego wnętrza.

Dzieci odwiedziły również so-
kolnika Sławomira Sularza, któ-
ry razem z sokołami i jastrzębiami 
dba, by każdy samolot mógł spo-
kojnie wystartować i wylądować 
na płycie lotniska. SP GRÓDKÓW

PORT LOTNICZY OD KUCHNI
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GIMNAZJALIŚCI Z PSAR LAUREATAMI PROJEKTU „PROGRAMUJ U SIEBIE”

Uczniowie klasy 4b ze szkoły w 
Sarnowie zamiast siedzieć w szkol-
nych ławkach 20 kwietnia postanowili 
wziąć udział w wykładzie dr. Andrzeja 
Boczarowskiego pt. „Dinozaury eks-
tremalne”. Odbył się on na Wydziale 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskie-
go w Sosnowcu w ramach obchodów 
Światowego Dnia Ziemi. Hasło tego-
rocznych wydarzeń brzmiało „Przy-
roda najwdzięczniejszym obiektem 
poznania”. Uczniowie czekając na wy-
kład  mieli okazję podziwiać eksponaty 
geologiczne i paleontologiczne: mi-
nerały, skały, skamieniałości i modele 
wymarłych zwierząt. W przystępny i 
niezwykły sposób mogli obserwować 
dynamiczną historię Ziemi i ewolucję 
życia. Po takim wstępie dzieci ocho-
czo zasiadły w sali wykładowej, gdzie 
prowadzący przedstawił bardzo cieka-

wy spektakl multimedialny, przeniósł 
swoich słuchaczy w świat dinozaurów i 
obecnie żyjących potworów morskich. 
Na zakończenie uczniowie zasypali wy-
kładowcę wieloma pytaniami, na które 

uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi. 
Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu 
emocji. Po wykonaniu pamiątkowych 
zdjęć wszyscy zadowoleni wrócili do 
szkoły.  SP Sarnów.

LEKCJA NIE ZAWSZE W ŁAWCE

Klasa 4b z Sarnowa podczas lekcji wjazdowej do Uniwersytetu Śląskiego

W ramach projektu „Programuj u 
Siebie”, realizowanego we współpracy 
z Fundacją PZU, w okresie od września 
2016 do czerwca 2017 r., w 8 ośrodkach 
w różnych regionach Polski, w tym  
w Gimnazjum w Psarach, odbywają się 
zajęcia pozalekcyjne rozwijające my-
ślenie algorytmiczne i umiejętności 
programowania. Dla uczniów przygo-
towane zostały także konkursy lokalne 
oraz konkursy ogólnopolskie z zada-
niami programistycznymi o różnym 
stopniu trudności.

22 kwietnia odbyła się druga runda 
konkursu ogólnopolskiego, podczas 

którego uczestnicy zajęć zmierzyli się z 
kolejnymi 6 wyzwaniami algorytmicz-
nymi. Podczas obu rund uczestnicy 
mieli do rozwiązania łącznie 9 zadań 
z możliwością uzyskania maksymalnie 
900 punktów. O ostatecznym zwycię-
stwie zadecydowały dwa zadania o 
znacznie większym poziomie trudności 
niż pozostałe.

W kategorii uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych najwyższy wynik uzy-
skał Bartosz Adamczyk (Września), 
laureatem II miejsca został Kamil Mojsa 
(Włodawa), III miejsca - Daniel Urbano-
wicz (Września), IV miejsca - Krzysztof 

Buczyński (Włodawa), V miejsca - To-
masz Dyśko (Włodawa), VI miejsca - Pa-
tryk Perkiewicz (Września).

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych 
zwycięzcą został Mateusz Piętka (Psa-
ry), laureatem II miejsca został Kacper 
Kochniarczyk (Psary), III miejsca - Ma-
rek Mianowski (Pszczyna), VI miejsca - 
Wiktor Godlewski (Gołdap), V miejsca - 
Krzysztof Nowak (Pszczyna), VI miejsca 
- Sebastian Misztal (Chmielnik)

Laureatom i wszystkim uczestni-
kom konkursu serdecznie gratulujemy! 
GimPsary.

Uczniowie klas drugich ZSP nr 2 w Sarnowie mieli oka-
zję uczestniczyć w niezwykłej wycieczce. Było to wyjście 
do lasu w Sarnowie, na które zabrał nas myśliwy Aleksan-
der Jewak. Uzbrojeni w kalosze, ruszyliśmy na miejsce, 
gdzie czekał na nas pan leśnik, który zaprowadził grupę 
na miejsce sadzenia drzew - był to cel naszej wycieczki. 
Zastanawialiśmy się całą drogę, jakie drzewa będziemy 
sadzić, ale szybko okazało się, że pan leśnik ma dla nas 
przygotowany cały pęk młodziutkich i delikatnych dę-
bów. Były to cieniutkie patyczki z małymi korzonkami. 
Każdy uczeń otrzymał jedną sadzonkę, którą miał okazję 
posadzić według instrukcji w dołku wykopanym przez le-
śnika. Dowiedzieliśmy się, jak głęboko i w jakich odległo-
ściach od siebie należy je wkopywać. Teraz długi rząd na-
szych dębów rośnie w Sarnowskim lesie i mamy nadzieję, 
że za kilka-kilkanaście-kilkadziesiąt lat będziemy mogli je 
podziwiać jako duże drzewa. SP Sarnów.

SADZENIE DRZEWEK
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KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW Z SARNOWA

SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ
28 marca odbył się w GOK-u Przegląd 

Małych Form Teatralnych Szkolne Spo-
tkania z Melpomeną. Organizatorem 
wydarzenia była Szkoła Podstawowa w 
Gródkowie.

W prezentacji wzięło udział 5 grup 
teatralnych ze szkół z terenu naszej gmi-
ny. Występy dzieci i młodzieży oglądali 
zaproszeni goście i zgromadzona pu-
bliczność.

Każda inscenizacja była wyjątkowa. 
Zespoły zaskakiwały ciekawą sceno-
grafią, wyjątkową oprawą muzyczną, 
rewelacyjnymi kostiumami i oczywiście 
grą. Grupy biorące udział w przeglądzie 
zaprezentowały różne typy przedsta-
wień. Mogliśmy więc zobaczyć zarów-
no utwór o tematyce profilaktycznej, 
klasyczną baśń oraz  kabarety. Wszyscy, 
którzy tworzyli te spektakle zasługują 
na wielkie brawa!

Jury po obejrzeniu przedstawień po-
stanowiło przyznać młodym artystom 
nagrody indywidualne – statuetki Oso-
bowość Teatralna, które zostały wręczo-

ne przez wójta gminy Psary Tomasza 
Sadłonia.

Tegoroczni laureaci to: Nadia Sowu-
la, Milena Sarna i Natalia Burzawa - SP 
w  Gródkowie; Julia Maziarz, Hanna Pi-
wowarczyk i Maja Polak - SP w Strzyżowi-
cach; Robert Dobrzyński, Karolina Paciej 
i Oliwia Smuga - SP w Dąbiu; Amelia Bo-
chenek, Tomasz Nicpoń i Dominik Sob-
czyk  -  SP w Sarnowie; Dawid Misiak, Piotr 
Konieczny i Marcin Pluta - Gimnazjum w 

Psarach.
XIII Szkolne Spotkania z Melpomeną 

dostarczyły niezapomnianych emocji, 
dobrej zabawy, a także nauki zarówno 
jego twórcom, jak i widzom. Dzięki prze-
glądowi mogły spotkać się na jednej 
scenie grupy teatralne tworzone przez 
dzieci i młodzież w różnym wieku i zapre-
zentować swoje umiejętności. Wszystkim 
uczestnikom konkursu serdecznie gratu-
lujemy! SP Gródków.

Uczniowie z ZSP nr 2 w Sarnowie 
wraz ze swoimi dziadkami udali się w 
sentymentalną podróż do przeszłości, 
aby dowiedzieć się, jak kiedyś wyglądało 
dzieciństwo i życie szkolne młodych Pola-
ków. Dialog pozwolił na wymianę różnic 
poglądów i doświadczeń dotyczących 
jednego z najpiękniejszych etapów w ży-
ciu, jakim jest dzieciństwo i lata szkolne. 
Takie rozmowy pomagają ocieplić wize-
runek babci i dziadka w oczach dziecka, 

wzmocnić więź. Konfrontacja pozwoliła 
zmniejszyć przepaść, jaką jest różnica 
pokoleń. Spośród 188 prac nadesłanych 
na Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski 
„Moja mała Ojczyzna - wywiad z dziad-
kiem” 5 uczniów naszej szkoły otrzyma-
ło wyróżnienia: Roksana Wilmowska, 
Jakub Bartosik, Dominik Sobczyk, Jan 
Wyra oraz Mateusz Płonka. Gratulujemy! 
SP Sarnów.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CUKIERKI”
Dr B. T. Woronowicz, psychiatra, 

certyfikowany specjalista i superwizor 
psychoterapii uzależnień, określa XXI 
wiek, jako stulecie zdominowane przez 
różnego rodzaju uzależnienia. Są one 
poniekąd efektem ubocznym postę-
pu cywilizacyjnego i rozwoju społecz-
nego. O uzależnieniach, również tych 
behawioralnych (czyli od czynności 
lub zachowań), mówi się coraz więcej. 
Z badań naukowych, telewizyjnych i 
prasowych raportów wynika, że  ob-
niża się  wiek dzieci, które sięgają po 
różnego typu używki, są uzależnione 
od Internetu, gier komputerowych. Ro-
dzicom z pomocą przychodzą fachowe 
poradniki, system motywacyjny, spe-

cjaliści. Nauczyciele korzystają ponad-
to z programów profilaktycznych. 

6 kwietnia  uczniowie z klas I-III 
Szkoły Podstawowej im. A Szklarskiego 
w Sarnowie spotkali się z niecodzien-
nym gościem, Moniką Operchalską 
(pedagog, specjalista terapii uzależ-
nień, specjalista ds. profilaktyki, realiza-
tor programów wczesnej interwencji) z 
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania 
Narkomanii w Katowicach. Terapeut-
ka w każdej klasie przeprowadziła 
dwugodzinne zajęcia w ramach pro-
gramu  profilaktycznego opartego na 
bajce „Cukierki” autorstwa  A. Grzelak. 
Uczniowie poznali bohaterów bajki 
„Cukierki”, rozmawiali o przebiegu akcji, 

oceniali bohaterów, tworzyli ilustracje 
do usłyszanej treści, wiązali przyczynę 
ze skutkiem. W trakcie zabawy nazywa-
li swoje uczucia, szczególnie związane 
z odtrąceniem, samotnością, potrze-
bą akceptacji, strachem, co w znacz-
nym stopniu pozwoliło im zrozumieć 
mechanizm powstawania uzależnień. 
Wprowadzona została zasada ograni-
czonego zaufania do osób nieznanych, 
rówieśników obdarowujących substan-
cjami, mogącymi wydawać się atrakcyj-
nymi. Kształtowano również  postawę 
zaufania w stosunku do pracowników 
szkoły mogących udzielić wsparcia w 
sytuacjach problemowych na terenie 
placówki. SP Sarnów.
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FORMATOWANIE I SKŁAD:
ź Mikołaj Bury
ź Kinga Czarnecka
ź Maciej Lis
ź Dominika Michalak
ź Julia Polak
ź Maria Skubis
ź Kamila Waliszak
pod opieką K.Nawrot, GimPsary

ź Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach 
ź Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
ź Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
ź Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
ź Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach
Skład gazetki odbywa się w: Gimnazjum im. marszałka J.Piłsudskiego w Psarach 

SZKOLNY
Głos Szkolny jest dodatkiem do 
Głosu Gminy Psary redagowanym 
przez uczniów:

Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej w 
Gródkowie aktywnie włączył się w ogólnopolską kampanię 
„Hospicjum to też życie”. Było to możliwe dzięki nawiązaniu 
współpracy z Fundacją Pro Salute mającą pod swą opieką bę-
dzińskie hospicjum onkologiczne.

2 kwietnia wolontariusze pod opieką p. Agaty Koćmy prze-
prowadzili zbiórkę pieniędzy pod kościołem w Psarach. Dzięki 
uprzejmości ks. proboszcza Jana Piekarskiego oraz ofiarności 
mieszkańców udało się zebrać ponad 1400 zł! Zbiórka prze-
biegała pod hasłem „Dla Ciebie żonkil, dla chorego nadzieja”. 
Jej celem jest zwrócenie uwagi na problemy osób cierpiących. 
Koordynatorka akcji, pani Teodozja Kumor–Ormianin, poinfor-
mowała, iż zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup 
sprzętu jednorazowego, służącego do pielęgnacji osób cho-
rych oraz na wsparcie Dzieci Osieroconych, których rodzice w ostatnim okresie życia byli pod opieką Domowego Hospicjum 
Fundacji Pro Salute.

W przyszłości współpraca z fundacją zaowocuje kolejnymi działaniami, bowiem gródkowscy wolontariusze lubią poma-
gać i mają otwarte serca. SP Gródków.

ŻONKIL SYMBOLIZUJE NADZIEJĘ

DO TRZECH RAZY SZTUKA?
22 marca w gminie Psary już po raz 

trzeci odbył się Gminny Konkurs Pla-
styczno – Techniczny z cyklu: „Podaruj 
mi drugie życie” pt. „Do trzech razy 
sztuka?”, którego organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Dąbiu. W kon-
kursie wzięły udział trzyosobowe dru-
żyny uczniów klas VI z czterech szkół 
podstawowych gminy Psary. Celem 
konkursu było  propagowanie działań 
ekologicznych (recykling), wykorzysta-
nie zasad użyteczności i  funkcjonalno-
ści przedmiotów oraz rozwijanie swo-
bodnej ekspresji twórczej.

Uczestnicy konkursu mieli za za-
danie zaprojektować i wykonać z 
zielonych i niebieskich plastikowych 
nakrętek... biżuterię. Powstały wspa-

niałe korale, naszyjniki, bransoletki, 
pierścionki, kolczyki, zegarki, diademy, 
opaski do włosów, breloki, spinki do 
włosów, a nawet szkatułka na biżuterię. 
Jury oceniające funkcjonalność, orygi-
nalność, estetykę i prezentację miała 
trudny orzech do zgryzienia. Wszyst-
kie wykonane precjoza zasługiwały na 
nagrodę. Ostatecznie I miejsce zdobyła 
drużyna z Dąbia w składzie: Julia Pasa-
monik, Natalia Trzcionka i Eryk Knapik. 
Nagrody wręczył wójt gminy Psary To-
masz Sadłoń, który podczas podsumo-
wania konkursu nawiązał do głównego 
celu naszego konkursu, czyli propago-
wania działań ekologicznych oraz se-
gregacji odpadów i recyklingu.

Laureatom i wszystkim uczestnikom 

bardzo dziękujemy i gratulujemy po-
mysłowości. Zapraszamy za rok. Mamy 
nadzieję, że znak zapytania w tytule 
artykułu i konkursu był tylko językową  
(interpunkcyjną) zabawą:)  SP Dąbie.

Po wygranej w gminie braliśmy 
udział w zawodach tenisa stołowego 
na szczeblu rejonowym. Na zawody 
stawiły się drużyny z pięciu szkół: z 
Mierzęcic, Będzina, dwie szkoły z Dą-
browy Górniczej i z Gródkowa. Naszą 
szkołę reprezentowała ekipa w skła-

dzie: Michał Flak, Michał Miąsko i Kac-
per Sałowicki. Zawody przeprowadzo-
no w systemie „każdy z każdym”. Nasi 
chłopcy, kolejny raz zaprezentowali się 
z jak najlepszej strony, obronili się swo-
imi umiejętnościami i techniką gry za-
równo indywidualną, jak i w deblu.

Wygrali wszystkie mecze… prócz 
tego ostatniego, który ostatecznie 
przesądził o wyniku. Do szkoły wróci-
liśmy z poczuciem dobrze wykonanej 
misji - zdobycie II miejsca w rejonie to 
bardzo wysokie osiągnięcie. SP Gród-
ków.

TENISIŚCI Z GRÓDKOWA W DOBREJ FORMIE
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GMINNA GALA TANECZNA ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI
17 maja w Gminnym Ośrodku Kul-

tury odbyła się Gminna Gala Tanecz-
na „Roztańczone Przedszkolaki”. 

Patronat nad imprezą objął wójt gmi-
ny Psary Tomasz Sadłoń. Wśród zaproszo-
nych gości pojawiły się dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Psarach Helena 
Warczok, dyrektor ZSP Nr 1 w Strzyżo-
wicach Dorota Pronobis-Kościńska, dy-
rektor GOK w Gródkowie Anna Nagły, 
kierownik Biblioteki w Strzyżowicach Jo-
anna Bloch.

Na scenie natomiast pojawiały się 
kolejno przedszkolacy z wszystkich pla-

cówek przedszkolnych Gminy Psary: ze-
spół „Latino Dance” prowadzony przez  
Monikę Terlikowską; grupa „Motyle” 
pod kierunkiem Katarzyny Lity; zespół 
„Biedronki” wraz z opiekunem - Marleną 
Walczyk i grupa „Klawesiki” pod kierun-
kiem Justyny Dyby; zespół „Tygryski” pod 
opieką Barbary Grabowskiej, grupa „Przy-
jaciele Misia Uszatka” prowadzona przez 
Tatianę Bronikowską, zespół „Pracowite 
Pszczółki” pod kierunkiem Aleksandry Ja-
nickiej, grupa „Troskliwe Misie” pod opie-
ką Barbary Sowińskiej, zespół „Gromadka 
Puchatka” prowadzony przez Kornelię 

Ducką i grupa „Brygada RR” pod opieką  
Karoliny Zemły-Koj.

Pojawili się również goście specjalni: 
Adam Chytry i Beniamin Chobot ze szko-
ły tańca JATAŃCZE z Dąbrowy Górniczej.

Gala miała charakter przeglądu, nie 
przyznawano więc miejsc. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni dyploma-
mi i statuetkami. Serdecznie dziękujemy 
przedszkolakom za piękne, kolorowe i 
profesjonalne występy, a nauczycielom 
za wkład pracy włożony w przygotowa-
nie dzieci. ZSP Strzyżowice.

ZUCHY Z GMINY PSARY NA FESTIWALU WESOŁEK
Każdego roku Referat Zuchowy Ślą-

skiej Chorągwi ZHP organizuje dla zu-
chów Festiwal Kultury Zuchowej pod 
nazwą WESOŁEK. 

Każdego roku Wesołek bawi zuchy na 
inny temat. W tym roku była to indiańska 
przygoda. Zuchy z całej chorągwi przyby-
ły do Jaworzna, do Archetti Orkiestry Ka-
meralnej Miasta Jaworzna, aby wystąpić 
w trzech kategoriach: indiańska piosenka 
„Głos Matki Natury”, indiański taniec „W 
Rytmie Ziemi” oraz zuchowy teatr „Opo-
wieści Wielkiego Wodza”. 

Nasz Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej re-
prezentowały dwie gromady, obie z naszej 
gminy, czyli 1 Gromada Zuchowa Leśne 
Skrzaty i 8 Gromada Zuchowa Antki Cwa-
niaki. Antki Cwaniaki wystąpiły w kategorii 
piosenka i zdobyły wyróżnienie, a Leśne 
Skrzaty w kategorii zuchowy teatr zajęły I 
miejsce. 

Dodatkową atrakcją Wesołka był wy-
stęp Marka Ptasińskiego zwanego przez 

dzieci „Panem Indianinem”. Przy dźwię-
kach oryginalnej muzyki Indian, przed-
stawiał tańce, będące jednocześnie le-
gendami i opowieściami z życia ludów 
tubylczych Ameryki Północnej. Zuchy 
miały też możliwość próby gry na indiań-
skich instrumentach oraz strzelały z łuku 

do tarczy. Każdy zuch otrzymał na pamiąt-
kę okolicznościowy buton oraz zdjęcie 
zrobione podczas przerwy między wystę-
pami. To był wspaniały zuchowy dzień. Z 
zuchowym pozdrowieniem CZUJ – Leśne 
Skrzaty i Antki Cwaniaki. ZSP Strzyżowi-
ce.

Zuchy z gminy Psary na scenie podczas festiwalu „Wesołek”. Fot. Alex Tura

W okresie wakacyjnym od 3 lipca do 25 sierpnia Gminny 
Ośrodek Kultury Gminy Psary planuje organizację zajęć dla 
dzieci i młodzieży, które odbywać się będą we wszystkich 
placówkach GOK.

W tym roku GOK organizuje ponownie półkolonie dla 
dzieci mieszkających w gminie Psary (dla dzieci w wieku 
7-11 lat) w trzech turnusach w terminach: 3-7 lipca, 10-14 
lipca, 7-11 sierpnia. Koszt tygodniowego pobytu dziecka 
w godzinach od 8:00 do 16:00 wynosić będzie 70,00 zł. W 
cenę wliczono wszelkie koszty materiałów, opiekę instruk-
torów oraz wyżywienie w formie 3 posiłków: śniadanie, 
obiad, podwieczorek. 

Wakacyjna oferta GOK oprócz półkolonii obejmować 
będzie zajęcia stałe, odbywające się cyklicznie co tydzień 

takie jak: zajęcia plastyczne i plastyczno-manualne, ta-
neczne i ruchowe: zumba, integracyjne i świetlicowe: gry 
planszowe, karciane, quizy, kalambury, sportowe.

Tegoroczna oferta została wzbogacona o nowe warsz-
taty: podróżnicze, kulinarne, krawieckie, decoupage, filco-
wania, przyrodnicze, kuglarskie, festiwale planszówek, czy 
kino plenerowe. Ponadto w dniach 31 lipca - 4 sierpnia oraz 
7-11 sierpnia uczestnicy GAPN wezmą udział w zajęciach 
animacyjno-ruchowych, prowadzonych przez animatorów 
Orlika.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą bezpłatnie w godzi-
nach dopołudniowych i popołudniowych. Ponadto bez-
płatnie dzieci mogą korzystać z sal komputerowych, tenisa 
stołowego i piłkarzyków. GOK.

RUSZAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA W RAMACH AKCJI LATO W GOK PSARY
Już od 5 czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Kultury będzie przyjmował zapisy na zajęcia trwające w czasie AKCJI 

LATO oraz na półkolonie letnie. Szczegóły na temat oferty można znaleźć na stronie www.gok.psary.pl Zapisów 
można dokonywać pod numerem telefonu: 32 267 22 59. 
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Zanim na stadionie LKS spotkały 
się druhny i druhowie ze wszystkich 
jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z gminy Psary, nastąpił uroczysty 
przejazd samochodów strażackich. 
Kiedy wszyscy dojechali na stadion, 
do strażaków popłynęły liczne ży-

czenia i ukłony, po których nastąpiły 
pokazy sprawnościowe gminnych jed-
nostek OSP. W popisach  udział wzięła 
również dąbrowska Sekcja Poszuki-
wawczo – Ratownicza. Ich występ był 
atrakcyjny zwłaszcza dla dzieci, które 
były pod ogromnym wrażaniem tre-
sury psów ratowniczych.

Na imprezie nie zabrakło tradycyj-
nej grochówki dla uczestników festy-
nu, a także występów zespołów mu-
zycznych, które prezentowały przede 
wszystkim piosenki strażackie.

Jeszcze raz wszystkim strażakom 
życzymy samych udanych akcji! Red.

Uroczystości Gminnego Dnia Strażaka rozpoczął hymn strażacki

Dobre humory i chęć wspólnego 
świętowania okazały się silniejsze 
od niezbyt przyjaznej pogody, to-
też w sobotę, 6 maja na stadionie 
LKS w Psarach mimo zimna, hucz-
nie świętowano Gminny Dzień Stra-
żaka.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

JUBILEUSZ 10 - LECIA KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW W MALINOWICACH
2 kwietnia w sali bankietowej w Dąbiu odbył się jubileusz 10-lecia Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Malinowicach. 

Na scenie podczas Dnia Strażaka wystąpiły gminne zespoły śpiewacze

Pokaz dąbrowskiej sekcji poszukiwawczo - ratowniczej Pokaz sprawności ratowniczych strażaków z gminy Psary

W uroczystości uczestniczyli jubilaci 
oraz zaproszeni goście, wśród których 
byli m.in.: wójt gminy Psary Tomasz Sa-
dłoń, sekretarz gminy Psary Mirella Ba-
rańska–Sorn oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Anna Nagły.

Uroczystość rozpoczęła przewodni-
cząca Klubu Teresa Olesińska, która po-
witała zgromadzonych jubilatów oraz 

zaproszonych gości, a następnie opowie-
działa o 10 latach funkcjonowania klubu. 
W 2007 r. seniorzy z Malinowic postano-
wili założyć Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Początkowo Klub liczył 30 
członków. Obecnie należy do niego blisko 
120 seniorów, którzy chętnie uczestniczą 
we wspólnych spotkaniach i wyjazdach.

Przewodnicząca Oddziału Rejonowe-

go Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Będzinie Grażyna Stojek oraz wi-
ceprzewodniczący Zarządu Okręgowego 
w Katowicach Marian Mucik wręczyli spe-
cjalne wyróżnienia za szczególne zasługi. 
Duże Złote Odznaki Honorowe Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzy-
mały p. Teresa Olesińska i p. Teresa Zapa-

c.d. na str. 17
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SENIORZY W USTRONIU

W godzinach dopołudniowych każ-
dy korzystał z trzech, indywidualnie 
dobranych zabiegów łagodzących 
schorzenia reumatyczne i ból, takich 
jak elektrostymulacje, lasero- i kriote-
rapię, masaże uciskowe aparatem BOA, 
masaże wodne. 

Godziny popołudniowe przezna-
czone były na rekreację. Uczestnicy 
turnusu mieli do wyboru długie space-
ry lub marsze z kijkami połączone z po-
dziwianiem piękna natury i krajobrazu 
albo np. seans w zewnętrznym jacuzzi 
czy saunie. Ciekawą alternatywą był 

wyjazd do Wisły na majowy festyn i na 
aromatyczną kawę  na Zamku Dolnym 
przy prezydenckiej rezydencji. 

Z kolei długie wieczory były czasem 
na spotkania integracyjne oraz kolejne 
formy terapii – tym razem śpiewem, 

tańcem i śmiechem. Bogaty program 
pobytu sprawił, że turnus rehabilita-
cyjny minął seniorom niepostrzeżenie, 
dlatego z pewnością powrócą jeszcze 
do Ustronia, by „czerpać siłę, która pły-
nie z gór”. Zarząd Klubu

W trosce o zdrowie i dobrą kondy-
cję seniorzy z klubu Brzękowice-Go-
ląsza długi majowy weekend spędzili 
na tygodniowym turnusie rehabilita-
cyjnym w sercu Beskidów – Ustroniu. 

Seniorzy z klubu Brzękowice - Goląsza na wyciecze w Ustroniu

ła, a małe p. Józefa Lis, p. Kazimierz Banaś 
oraz p. Stanisław Sarnik.

Z okazji jubileuszu w stronę członków 
Koła popłynęła moc życzeń, które złożyli 
także zaproszeni goście. Wójt gminy Psa-
ry na ręce przewodniczącej Klubu prze-
kazał dla wszystkich członków klubu naj-
serdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
zdrowia, optymizmu, radości i satysfakcji 
z działalności w Kole, które jest niezwykle 
ważnym elementem życia społecznego 
nie tylko Malinowic, ale również całej 
gminy Psary. Następnie wraz z sekre-
tarz gminy Psary wręczył listy z po-
dziękowaniami za wieloletnią pracę na 
rzecz wspólnoty seniorów oraz kwiaty 
wszystkim założycielom Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Malino-
wicach. Impreza była również okazją 
do wręczenia prezentu jubilatom od 
psarskiego samorządu.

Z okazji 10-lecia Koło Emerytów w Ma-
linowicach wręczyło pamiątkowe meda-
le, które otrzymali również wójt oraz se-
kretarz gminy Psary.

Nie zabrakło także urodzinowego tor-
tu i toastu. Jak na prawdziwą biesiadę 
przystało, po części oficjalnej przyszedł 
czas na zabawę i wspólne śpiewanie.

Przez wszystkie lata działalności Klub 
skutecznie integrował i aktywizował 
miejscową społeczność. Jubileusz z 
okazji 10-lecia działalności był dosko-
nałą okazją, by wspólnie świętować, 
wspominać, ile przez ten czas udało się 
zrealizować oraz snuć plany na kolejne 
lata. Red.

Podczas spotkania uhonorowno długoletnich działaczy Koła

Wójt złożył na ręce prezeski serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu

Z okazji 10-lecia wybrani członkowie Koła z Malinowic
otrzymali odznaczenia za zasługi

c.d. ze str. 18
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Po mszy nastąpił  przemarsz do Ośrod-
ka Kultury w Sarnowie, gdzie miała miej-
sce druga część uroczystości, czyli oko-
licznościowa akademia. Głównym jej 
punktem był fragment dramatu „Powrót 
posła” J.U. Niemcewicza zaprezentowany 
przez uczniów gminnego Gimnazjum. 
Oprawę muzyczną do spektaklu zapew-
niły młode skrzypaczki, członkinie Orkie-
stry Salonowej z Sarnowa.

Po spektaklu wystąpiły gromady zu-
chowe Antki-Cwaniaki z Sarnowa i Leśne 
Skrzaty ze Strzyżowic, które przedstawiły 
koncert piosenek patriotycznych.

W uroczystości, na zaproszenie wójta 
gminy Psary Tomasza Sadłonia, uczest-
niczyli m.in. przewodniczący Rady Gmi-
ny Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi 
Rady Gminy Psary, zastępca wójta Marta 
Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barań-
ska-Sorn, skarbnik gminy Joanna Przy-
byłek, dyrektorzy i kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych, kombatanci, 
strażacy - ochotnicy, pszczelarze, członki-
nie KGW, członkowie Kół Seniorów i Eme-
rytów, LKS-ów, rad parafialnych, ksiądz 
proboszcz z Sarnowa, dzieci, młodzież  
i licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej 
gminy. Red.

Przemarsz ulicami Sarnowa na uroczystości w OK w Sarnowie

Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez proboszcza ks. Andrzeja Ciszewskiego w 
Kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie. 

UROCZYSTOŚĆ 226. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE PSARY

KOLEJNY ROK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU DOBIEGŁ KOŃCA

 W obecności wójta gminy Psary To-
masza Sadłonia i dziekana ds. kształce-
nia ustawicznego Wyższej Szkoły Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej – Dominika 
Penara miał miejsce uroczysty moment 
odebrania dokumentu potwierdzają-
cego uczestnictwo w tegorocznej edy-
cji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po wręczeniu dyplomu każdemu 
uczestnikowi w towarzystwie wójta 
gminy Psary i dziekana WSB zostało 
wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Po tej uroczystej części oficjalnej 
nadszedł czas na część artystyczną 
– śpiewającą. Gdy na scenie pojawił 
się Oskar Jasiński – wspaniały tenor, 
wszystkie sprawy znalazły się bardzo 
daleko, a słuchaczy pochłonęła mu-
zyka oraz piękne, znane i lubiane arie 
operetkowe. Artysta podczas spotka-
nia zachęcał wszystkich do wspólnego 
śpiewania.

Na koniec uczestnicy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku zrobili sobie wspólne 
zdjęcie, które mają nadzieję, że powtórzą 
już w październiku całą grupą na piątym  
roku – magisterskim UTW w Psarach.

A później był ten niezwykle miły 
czas na rozmowy przy kawie i dobrym 

ciasteczku.
Chociaż cykl wykładów już się za-

kończył, zajęcia w grupach fakultatyw-
nych odbywają się do końca czerwca, 
według ustalonego planu. GBP.

Wspólne zdjęcie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Mowa oczywiście o zakończeniu czwartego już roku, działającego w Psarach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
25 maja w sali bankietowej w Psarach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia kolejnego roku aka-
demickiego najwytrwalszym słuchaczom.

Występ gromady zuchów z Sarnowa i Strzyżowic podczas uroczystości
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Monika Sawicka przyjechała do Psar z Łodzi i spotkała się trzy razy w 
ciągu dnia z mieszkańcami gminy Psary. Rano z najmłodszymi uczniami 
ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu; później z młodzieżą z klasy IV, z kolei w 
godzinach popołudniowych z czytelnikami psarskiej biblioteki.

Podczas pierwszego spotkania dzieci słuchały o przygodach psa 
Kajtka, który jak się okazało, jest absolutnie prawdziwym i najmilszym 
na świecie bohaterem, ponieważ jest on psem samej autorki. W cza-
sie następnego spotkania – warsztatowego, czwartoklasiści wykonali 
książkę swoich marzeń, w której opisali i zilustrowali swoje marzenia. 
Była to praca zespołowa, bardzo twórcza i inspirująca.

Ostatnie spotkanie było niezwykłe. Wszystkim obecnym zapadnie 
w pamięć i to na długo, ponieważ rzadko zdarzają się tak osobiste, szczere i autentyczne spotkania z twórcami. Z pewnością 
miał znaczenie fakt, że spotkaliśmy się w bardzo kameralnym gronie, ale ważna jest również podobna filozofia życiowa i 
wrażliwość uczestników. Monika Sawicka opowiadała o swoich poszukiwaniach twórczych, o przemyśleniach i własnych 
doświadczeniach, a także przeżyciach innych osób, które są inspiracją do kolejnych powieści. GBP.

INFORMACJE

WSPOMNIENIA O JÓZEFIE TAJERZE

Józef Tajer urodzony w 1922 r. zarów-
no swoje życie osobiste, jak i działalność 
społeczną związał ściśle z Górą Siewier-
ską oraz gminą Psary. W okresie dzieciń-
stwa i młodości doświadczył, podobnie 
jak ogół mieszkańców, niedostatku po-
łączonego z walką o przeżycie. Los nie 
szczędził mu osobistych tragedii. Śmierć 
siostry, ojca, dramatyczna sytuacja ży-
-ciowa rodziny, połączona z wczesnym 
wzięciem odpowiedzialności za jej utrzy-
manie, a następnie trzyletni okres robót 
przymusowych w Niemczech odbiły 
się  piętnem. Często wracał pamięcią do 
tych trudnych chwil. Od 1953 r. pracował 
jako murarz w Sosnowieckim Przedsię-
biorstwie Przemysłowym. Od 1956 r. po 
ukończeniu Technikum Budowlanego 
we Wrocławiu, piastował funkcję kierow-
nika prowadzonych budów. Całe życie 
zawodowe związał z budownictwem. 
Pod jego kierownictwem powstały w 
Zagłębiu wielkie zakłady przemysłowe, 
takie jak Cementownia Grodziec, PKS Bę-
dzin, Zakłady Mleczarskie w Sosnowcu, 
Parociąg, Intertex, Chełmek, Hanka, Huta 
Katowice i wiele innych. Swoim zaanga-
-żowaniem zyskał uznanie i autorytet 
zarówno wśród podwładnych jak i kadry 
zarządzającej. Posiadając uprawnienia 
budowlane czynnie uczestniczył w ruchu 
racjonalizatorskim zgłaszając wiele cen-
nych wniosków, które przełożyły się na 
ogromne oszczędności dla przedsiębior-
stwa. Za swoją postawę i zaangażowanie 

był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzy-
żem Zasługi, Medalem XXX i XXXX-lecia 
Polski, Srebrną Odznaką Zasłużonego w 
Rozwoju Województwa Katowickiego 
oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa.

Czuł ogromną potrzebę wdrażania 
zmian i przeobrażeń, czyniąc lepszy-
-mi warunki życia mieszkańców. Syste-
matycznie społecznie angażował się w 
życie miejscowości, a następnie gminy. 
Przez cztery kadencje pełnił funkcję rad-
nego Gromadzkiej Rady Narodowej, był 
radnym gminnym i powiatowym, ław-
nikiem Sądu Rejonowego w Będzinie, 
wieloletnim prezesem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Górze Siewierskiej oraz 
wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP, 
kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Górze 
Siewierskiej oraz założycielem jej sekcji 
młodzieżowej, współtwórcą budowy 
Szkoły Podstawowej, remizy strażackiej, 
projektantem budynku klubu sportowe-
go i boiska. Aktywnie działał w obszarze 
Gminnej Spółdzielczości oraz procesie 
gazyfikacji gminy.

Zarówno swym bliskim, jak i dalszym 
znajomym, dał się poznać jako osoba 
życzliwa i optymistycznie nastawiona 
do świata i ludzi. Swą postawą życiową, 
ogromną pracowitością, jak i poświęce-
niem dla najbliższych, podkreślał znacze-
nie więzi rodzinnych.

Był osobą pełną życia, mającą szereg 
zainteresowań i pasji. Lubił podejmować 
w życiu trudne wyzwania, pasjonat or-
kiestr dętych, kochał śpiew, taniec, mu-
zykę i muzykowanie, grając na klarnecie i 
skrzypcach. W ostatnich latach życia zajął 
się pszczelarstwem oraz kontynuował 
muzykowanie będąc członkiem zespołu 
„Siemonianie”. Cenił szczerość, prawdę, 
sumienność i odpowiedzialność.

Odszedł 16 kwietnia 2017 r. mając 95 
lat.  KK.

„Każdego dnia każdy z nas, poprzez swe uczynki, zostawia jakiś  ślad po sobie w świadomości i pamięci ludzi, z którymi przyszło 
się nam się zetknąć na swej drodze życia”

Józef Tajer

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MONIKĄ SAWICKĄ
W Bibliotece w Psarach obchody Światowego Dnia Książki 

odbyły się 20 kwietnia, który to dzień przeszedł do historii Psar-
skiej Biblioteki jako „dzień z Moniką Sawicką” - pisarką, autorką 
książek dla dzieci i dorosłych.

Spotkanie z Moniką Sawicką
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KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO NA TERENIE STRZYŻOWIC CZĘŚĆ II

Kopalnia „Teodor”
Eksploatowała w latach 1878-1884. Na-

leżała do Warszawskiego Towarzystwa 
Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. 
WTKWiZH – Spółka akcyjna w Niemczech 
została założona w 1872 r. i posiadała tak-
że kopalnie węgla „Kazimierz – Juliusz”.

W 1880 roku Kopalnia „Teodor” osią-
gnęła maksymalną produkcję, która wy-
nosiła 9200 ton. W 1900 r. przejściowo 
wznowiono eksploatację, przy czym 
uzyskano wydobycie 632 ton. Kopal-
nia „Teodor” znajdowała się na osadzie 
Gwoździów i Mrożków przy ulicy Belnej, 
aktualnie na skraju ulicy Granicznej po 
stronie strzyżowickiej.

Niektórzy mieszkańcy Strzyżowic 
wspominają, że kopalnia miała dwa, a na-
wet trzy szyby. Jeden z nich znajdował się 
na posesji Mrożków, który po zakończe-
niu prowadzenia kopalni zabezpieczono 
od powierzchni bonem drewnianym i za-
sypano gruzem oraz ziemią. Szyb ten pod 
koniec XX wieku zapadł się, a zasypanie 
leja wykonała kopalnia „Grodziec”.

W kopalni „Teodor” wybierano pokład 
węgla o grubości 1,2 – 2 m. Przy jednym 
z szybów, prawdopodobnie wydobyw-
czym, stała wieża konstrukcji stalowej. 
Sztygarem kopalni był technik Ornowski. 
Urobek wywożono parowozami kolejką 
wąskotorową do własnej rampy na Ksa-
werze w Dąbrowie Górniczej. Tam prze-

ładowywano do wagonów kolejowych. 
Kopalnia „Teodor” prowadziła wydobycie 
węgla od 1878 do 1884 roku.

Kopalnia Jan II
Nazwa kopalni pochodzi prawdopo-

dobnie od imienia spadkobierców hra-
biego Jana Renarda. Była to mała i krótko 
istniejąca kopalnia (1901-1902), później 
została połączona z kopalnią Andrzej II. 
Należała do Gwarectwa „Hrabia Renard”. 
Produkcja maksymalna w roku 1902 wy-
niosła 597 ton. Znajdowała się przy ulicy 
Granicznej w Strzyżowicach, a dzisiaj to 
około 600 m przed psarskim cmentarzem 
parafialnym.

Kopalnia prywatna - brak nazwy
Uruchomiona została w 1885 r., lecz 

jak długo istniała i gdzie się znajdowała 
nie wiadomo. Wspomina o niej, pomijając 
zupełnie inne kopalnie strzyżowickie, M. 
Kantor – Mirski. Podaje on, że nie wiadomo 
czyją była własnością i jak długo ją eksplo-
atowano. Kopalnia nie jest ujęta przez J. 
Jarosa w Słowniku Historycznym Kopalń 
Węgla, a jej nazwę pomyłkowo podał m.in. 
R. Zalewski jako kopalnia „Gedeon”. Nazwę 
„Gedeon” miał jeden z szybów kopalni 
„Andrzej II”.

W Strzyżowicach gdzie było 5 kopalń 
węgla nie udało się jednak ustalić lokaliza-
cji wszystkich szybów górniczych. Na ma-
pie powierzchni z dawnych lat zaznaczona 
jest m.in. lokalizacja szybu „Eufemia”, który 

należał do kopalni „Andrzej II”. Także szyb 
„Gedeon” umiejscowiony jest na planie 
dóbr prywatnych „Strzyżowice” Gwarec-
twa „Hrabia Renard” z 1914 roku. W pracy 
Antoniego Goszcza pt. „Dokumentacja 
płytkiego kopalnictwa” spotyka się rów-
nież inne, o których dotychczas nie było 
informacji. Jest to szyb „Sobieraj”. Znajdo-
wał się w Strzyżowicach. Tak przedstawia 
się historia kopalń węgla kamiennego na 
obszarze dzisiejszej gminy Psary na prze-
strzeni ich istnienia od roku 1724 do roku 
1930. W sumie tych kopalń było 14.

Opracowano kopalnie strzyżowickie 
na podstawie wiadomości zawartych w 
Monografii Strzyżowic napisanej przez Bo-
lesława Ciepielę. Przewodniczącym Rady 
Programowej i wydania książki był mgr inż 
Zdzisław Rapsztyn. Książka została wyda-
na w 1955 roku.

Plan rozmieszczenia kopalń węgla ka-
miennego podano na podstawie ich udo-
kumentowania rzeczywistego, Słownika 
Historycznego Kopalń Węgla opracowa-
nego przez J. Jarosza.

Do Zagłębia Strzyżowickiego w owym 
czasie należał rejon Psar, Strzyżowic, 
Grodźca i Gródkowa.

Reasumując, na obszarze dzisiejszej 
Gminy Psary w latach 1724-1930 roku ist-
niało 14 kopalń węgla kamiennego: Psary 
6, Strzyżowice 5, Gródków 1, Sarnów 1 i 
Malinowice 1. oprac.: Tadeusz Trzcionka

Przedstawiamy historię kolejnych kopalń węgla kamiennego na terenie Strzyżowic.

SPOTKANIE KLUBU REGIONALISTÓW

W grudniu 2016 r. wydano Zeszyt nr 1 
– „Regionalista. Biuletyn Zagłębiowski”, 
a już w marcu 2017 r. wydano Zeszyt nr 
2. I oto w dniu 18 marca w godzinach 
popołudniowych w restauracji „Patria” 
w Będzinie odbyło się pierwsze w tym 
roku, przedświąteczne spotkanie człon-
ków i sympatyków Klubu.

Podczas spotkania wręczono człon-
kiniom życzenia w teczce firmowej Klu-
bu z okazji niedawnego Święta Kobiet. 
Omówiono zawartość Zeszytu nr 2 i prze-
kazano biuletyn wraz z okolicznościową 
widokówką wszystkim uczestnikom spo-
tkania.

Podczas obrad postanowiono pro-
mować oba zeszyty w Miejskiej i Powia-

towej Bibliotece Publicznej w Będzinie 
 i Gminnej Bibliotece Publicznej w Psa-
rach (w terminach ustalonych przez dy-
rekcje bibliotek).

Spotkanie przebiegło w miłej atmos-
ferze przy poczęstunku i wysłuchaniu 

pięknego koncertu Kapeli Muzycznej 
(składającej się z czterech osób) pod dy-
rekcją Józefa Karcza. Należy wspomnieć, 
że pomysłodawcą koncertu był Cezary 
Trefon – członek Klubu, znany w okolicy z 
wielu imprez muzycznych. B.C.

Klub Regionalistów Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie szczyci się już znaczącymi osiągnięciami. Skupia 38 
osób, nazywającymi się regionalistami. Członkowie będzińskiego Klubu Regionalistów są z różnych miejsco-
wości (nawet z Wrocławia, Radomia, Rybnika), swoje korzenie mają w Zagłębiu Dąbrowskim. Tworzą i piszą dla 
Zagłębia Dąbrowskiego.

Spotkanie Klubu Regionalistów 
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Zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermier-
czego Sosnowiec pierwszą walkę stoczyła z ubie-
głoroczną Mistrzynią Europy z Plovdiv – Ciarą Mo-
mile z Włoch. Po emocjonującej walce szablistka z 
Preczowa wygrała 15:14, mimo iż przegrywała 14:10. 
Następnie pokonała Białorusinkę Dashe Andreyevą 
oraz Turczynkę Irinę Shchuklą. Uległa dopiero w wal-
ce półfinałowej z utytułowaną podwójną Mistrzynią 
Świata Juniorów Caroline Queroli z Francji.

25 marca 2017 r. w Warszawie odbyły się Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski, w których Angelika Wątor 
zdobyła srebrny medal. W latach 2015 i 2016 w tych 
samych zawodach, szablistka zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski.

Aktualnie Angelika jest jedną z kadrowiczek, które 
zdobyły kwalifikacje na Letnią Uniwersjadę 2017 w 
Tajpej.  Red. 

22 kwietnia w Mińsku odbyły się Mistrzostwa Europy Młodzieżowców, w których Angelika Wątor zdobyła brązo-
wy medal.

ANGELIKA WĄTOR Z BRĄZEM

TURNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY!

Walka w każdej kategorii wiekowej 
była zacięta, dlatego tym cenniejsze 
były ostateczne zwycięstwa.

W kategorii szkół podstawowych 
klasy I-III wygrał Kacper Sztuka, drugie 
miejsce zajął Mikołaj Katelbach, a trze-
cie Jan Białas. Wśród dziewczynek z ko-
lei zwyciężyła Nadia Ossowska, a druga 
była Oliwia Adamczyk.

W kategorii szkół podstawowych 
klasy IV-VI laur zwycięzcy odebrał Mi-

chał Miąsko, a kolejne miejsca zajęli Da-
wid Migas i Michał Flak. Wśród dziew-
cząt wygrała Magdalena Waluga. Tuż 
za nią uplasowała się Kinga Busz i Anna 
Jewak.

W kategorii gimnazjum najlepszy 
był Michał Pierzchała, a drugi był Jakub 
Kotuła. Bezkonkurencyjną gimnazja-
listką okazała się Paulina Lis. Kolejne 
miejsca na podium zdobyły Agnieszka 
Pierzchała i Martyna Damek.

Wśród mężczyzn do lat 30 wygrał 
Adam Duch, drugi był Przemysław 
Ostrowski, a trzeci Kamil Augustyn. Ka-
tegorię wiekową od 31 do 50 lat wygrał 
Andrzej Skotnicki. Kolejne lokaty zajęli 
Paweł Kotuła i Jacek Walkosz. Wśród 
mężczyzn powyżej 51 lat najlepszy 
okazał się Jerzy Sadłoń, drugie miejsce 
zajął Jarosław Lewandowski, a trzecie 
Ireneusz Sibielak. Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy. Red.

Ostatnia od prawej Angelika Wątor z brązowym medalem

16 maja reprezentacja piłkarzy ze 
Szkoły Podstawowej w Gródkowie 
brała udział w kolejnych zawodach 
piłki nożnej chłopców na szczeblu po-
wiatowym.

W spotkaniu brało udział siedem ze-
społów, które wygrywając zawody gmin-
ne lub miejskie awansowały do gry o 
tytuł Mistrza Powiatu. Zawodnicy Szkoły 
Podstawowej w Gródkowie w składzie: 
Flak Michał, Osiecki Mateusz, Flak Mikołaj, 
Sałowicki Kacper, Kazior Oskar, Białas Jan, 
Niesiołowski Ksawery, Gajos Adrian, Mro-
żek Paweł nie dali szans rywalom i pew-
nie wywalczyli I miejsce. Najwięcej emo-
cji było w meczu finałowym chłopców, 
który graliśmy z Sączowem. Uczniowie 
tej szkoły, pokazali nam , że są w świetnej 
dyspozycji, wygrywając z nami 3:2 w me-
czu w grupie. Dla niektórych to oni byli 
faworytem spotkania. Jednak w finale 

nie zdołali powtórzyć sukcesu, gdyż nasi 
chłopcy, jak na finał przystało, popisali się 
świetnymi umiejętnościami, zgraniem i 
pełnym zrozumieniem na boisku, wygry-
wając mecz 8:0; zajęli I miejsce i zdobyli 

tytuł Mistrza Powiatu. Wielkie brawa dla 
wszystkich za walkę! Teraz przed nami za-
wody rejonowe, na które chłopcy już nie 
mogą się doczekać.  SP Gródków.

I MIEJSCE NA ZAWODACH POWIATOWYCH W MINI PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW!!!

Kolejna edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary odbyła się 23 kwietnia w Gimnazjum  
w Psarach. Do boju przystąpiły zarówno dzieci, jak i dorośli.

Reprezentacja gminy Psary ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie
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ŻEGLARSKA PASJA JULII I EMILII MAZIARZ

Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się 
Twoja przygoda z żeglowaniem?

Julia Maziarz: Kiedy miałam 7 lat, 
tata zabrał mnie, a moje siostry gdy były 
jeszcze młodsze, do klubu żeglarskiego. 
Wybrał klub w Jaworznie na Sosinie.

Początkowo zajęcia rozpoczynaliśmy 
od przygotowania łódki. Trzeba było ją 
wyciągnąć z hangaru i wyczyścić. Prze-
bieraliśmy się w pianki, zakładaliśmy 
kapoki i razem z trenerką spuszczaliśmy 
łódki na wodę. Później zakładaliśmy ster, 
miecz i pływaliśmy tylko na wiosełku. 
Uczyliśmy się jak sterować łódką. Na ko-
lejnych zajęciach pływaliśmy już z żaglem 
ze starszymi dziećmi, które więcej potra-
fiły i nas uczyły. Pływaliśmy bez wzglę-
du na pogodę, tylko w bezwietrzne dni 
uczyliśmy się węzłów, teorii i przepisów 
regatowych. Początkowo nie zawsze jeź-
dziłam chętnie, ponieważ pochłaniało to 
dużo czasu i trzeba było wcześnie rano 
wstawać. Teraz nie mam z tym problemu. 
Uwielbiam żeglować. Oprócz treningów 
mamy też czas na zabawę, a atmosfera 
jest wspaniała. Największą przyjemność 
sprawia mi startowanie w regatach, któ-
re czasami odbywają się nawet co ty-
dzień. Wyjeżdżamy też na różne obozy w 
wakacje, nad morze i na Mazury. Byłam 
też na zgrupowaniu żeglarskim w Chor-
wacji, gdzie oprócz treningów mieliśmy 
czas na zwiedzanie.

GGP: Kto zaraził Cię pasją do żeglo-
wania?

JM: Pasją do żeglowania zaraził mnie 
tata. Zabierał mnie nad wodę, gdzie pły-
waliśmy na łódkach omegach i do klubu 
żeglarskiego, do którego sam należał. 
Opowiadał o żeglowaniu na Mazurach 
i nad morzem. Jeździliśmy też razem na 
targi żeglarskie.

GGP: Czego nauczyło Cię żeglowa-
nie?

JM: Żeglowanie jest wymagające, 
uczy dyscypliny, zwłaszcza gdy jeździ 
się na regaty. Zajmuje wiele czasu, dla-
tego trzeba inaczej organizować sobie 
pozostałe zajęcia i czas. Daje możliwość 
poznawania nowych ludzi i miejsc, po-
nieważ regaty odbywają się w całej Pol-
sce. Wtedy pakujemy się i wyjeżdżamy 
na 2 lub 3 dni bez rodziców, z trenera-
mi. To również hartuje człowieka, gdyż 
pogoda nie zawsze rozpieszcza. W tym 
roku już dwa razy startowałam w rega-
tach, kiedy padał deszcz i śnieg, a tem-
peratura była nie wiosenna, a zimowa. 
Po powrocie pamięta się jednak tylko 
te dobre chwile. Żeglarstwo nauczyło 
mnie również samodzielności. Łódka na 
której pływamy jest mała i sami musimy 
podejmować decyzje, jak na niej pły-
wać. Nikt nam nie pomaga, sami musi-
my wiedzieć, jak nią sterować, żeby nie 
zrobić kaczuchy lub grzybka, ponieważ 
wtedy tracimy czas i miejsca w klasyfi-
kacji. Pływanie uczy również pomaga-
nia. Przy wyjazdach trzeba przygoto-
wać łódkę do transportu i ją zapakować, 
kiedy jedna osoba skończy pomaga 
drugiej.

GGP: Jakie jest Twoje marzenie 
związane z tą dyscypliną?

JM: Bardzo chciałabym zajmować 
jak najwyższe miejsca w swojej kate-
gorii wiekowej oraz stawać na podium 
w całych regatach. Wygranie regat jest 

bardzo trudne, czasami jest 6, 7 lub wię-
cej wyścigów i na każdym trzeba być w 
ścisłej czołówce, by stanąć na podium. 
Bywają regaty, w których startuje oko-
ło stu zawodników, więc jest to bardzo 
trudne.

GGP: Jakie są Twoje osiągnięcia i 
sukcesy w tej dziedzinie?

JM: Jednym z największych sukce-
sów jest powołanie w 2016 r. do kadry 
śląskiej, która składa się z 12 dziewczyn. 
W ostatnim czasie zajęłam 4 miejsce 
wśród dziewczyn w grupie B na rega-
tach, które odbyły się 2-3 maja na Jezio-
rze Dzierżno Małe w Gliwicach.

GGP: Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Julia i Emilia Maziarz, uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzyżowicach, trenują żeglarstwo w Klubie 
Sportowym Energetyk w Jaworznie. Obie są laureatkami stypendium wójta gminy Psary dla najlepszych sportow-
ców. Oprócz licznych osiągnięć sportowych są uzdolnione plastycznie i biorą udział w różnych zajęciach pozalekcyj-
nych. Prezentujemy wywiad ze starszą z sióstr.

Julia, Emilia i Kamila Maziarz przed regatami żeglarskimi

Siostry Maziarz podczas regat żeglarskich
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