
Fundusz Solidarności powstał, by 
wspierać mniejsze i biedniejsze gminy 
tworzące Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolię oraz zmniejszać różnice  
w ich rozwoju społeczno-gospodar-
czym. Program polega na udzielaniu 
dotacji celowych na realizację zgłoszo-
nych przez gminę inwestycji.

W 2018 r. w ramach Funduszu 
Solidarności do miast członkow-
skich trafi 100 mln zł. 16 lutego, 
podczas sesji Zgromadzenia Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zde-
cydowano o podziale wspomnianych 
pieniędzy. Każdy z 5 podregionów me-
tropolii: tyski, gliwicki, bytomski, sosno-
wiecki i katowicki otrzymał 20 mln zł, do  
podziały pomiędzy gminy je tworzące. 

Gmina Psary wraz z Będzinem, Cze-
ladzią, Wojkowicami, Sławkowem,  
Siewierzem, Bobrownikami, Mierzęci-
cami, Sosnowcem i Dąbrową Górniczą 
należy do podokręgu sosnowieckiego.  
W ramach wspomnianego funduszu 
psarski samorząd otrzyma 1,6 mln zł do-
finansowania na realizację 3 projektów: 
termomodernizację i przebudowę bu-
dynku OSP w Górze Siewierskiej, termo-
modernizację i remont części budyn-
ku remizy OSP w Strzyżowicach wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku w celu utworzenia Centrum 

Usług Społecznych oraz budowę oświe-
tlenia hybrydowego na terenie gminy 
Psary.

To kolejna dotacja otrzymana  
w tym roku przez gminę Psary. Pod 
koniec stycznia Zarząd Województwa 
Śląskiego wybrał do dofinansowania 
projekty w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Złożony 
przez psarski samorząd projekt dotyczą-
cy zakupu wozu ratowniczo-gaśnicze-
go dla OSP w Strzyżowicach został za-
opiniowany pozytywnie, dzięki czemu 
zakupiony w sierpniu ubiegłego roku 
wóz otrzymał 438 tys. zł dotacji. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się na  
str. 3. Red.  
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GMINA PSARY JUŻ ZACZYNA KORZYSTAĆ FINANSOWO NA UTWORZENIU GÓRNO-
ŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Początek roku jest niezwykle udany dla psarskiego samorządu pod kątem zdobytych dotacji. Gmina Psary 

otrzymała gwarancję ponad 2 mln zł dofinansowań, w tym 1,6 mln zł z Funduszu Solidarności oraz 438 tys. zł 
unijnej dotacji w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Przebudowa remizy OSP w Górze Siewierskiej to jeden z 3 projektów, który otrzymał 
gwarancję dotacji z Metropolitalnego Funduszu Solidarności
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PRACE PRZY BUDOWIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH IDĄ PEŁNĄ PARĄ
Trwają zaawansowane prace przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. Wkrótce gotowe będą 

pomieszczenia na parterze i piętrze budynku, w części przynależnej do OSP.

Zakończono już prace przy wymia-
nie instalacji elektrycznych, wodno-
-kanalizacyjnych i centralnego ogrze-
wania w pomieszczeniach, które 
znajdują się w części przynależnej do 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W gara-
żach OSP wykonano kanał technicz-
ny, betonową posadzkę, zamontowa-
no nowe bramy garażowe, położono 
płytki na ścianach i podłogach oraz 
wykonano wentylację mechaniczną.

Obecnie wewnątrz budynku trwają 
prace przy budowie konstrukcji mu-
rowych i żelbetonowych w pomiesz-
czeniach, w których powstanie sala 
konferencyjno-cateringowa i zaple-
cze socjalne, a na zewnątrz trwa do-
cieplanie ścian i fundamentów oraz 
wymiana pokrycia dachu nad częścią 
przynależną do OSP. 

Do końca października w mo-
dernizowanym budynku powstanie 
Centrum Usług Społecznych w po-
staci gminnego centrum kulturalno-
-szkoleniowego. W obiekcie mieścić 
się będą sala audytoryjna dla ponad 
200 widzów i konferencyjno-cate-
ringowa. Przed obiektem powsta-
ną drogi dojazdowe, chodniki i 20 
nowych miejsc postojowych. Koszt 
przedsięwzięcia wynosi 6 011 399,95 
zł, z czego psarski samorząd pozyskał 
unijną dotację wynoszącą 738 147,48 
zł oraz gwarancję dofinansowania  
z Metropolitalnego Funduszu Soli-
darności w kwocie 520 000 zł. Zło-
żono również wniosek o dofinanso-
wanie termomodernizacji budynku 
OSP w Strzyżowicach w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, w którym 
ubiega się o dodatkowe 699 468,621 
zł dotacji.  Wykonawcą inwestycji jest 
firma Efekt Sp. z o.o. z Siemianowic 
Śląskich. Red.

W Strzyżowicach powstaje sala audytoryjna

W garażach OSP położono płytki na ścianach i podłogach oraz wykonano wentylację 
mechaniczną

Trwa docieplanie ścian i fundamentów budynku
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Dotychczas zamontowano 13 komple-
tów witaczy w: Preczowie na ul. Polnej,  
ul. Szkolnej i ul. Dębowej, w Sarnowie na 
ul. Głównej, w Gródkowie na ul. Grodziec-
kiej, w Psarach na ul. Kolejowej i ul. Gra-
nicznej, w Strzyżowicach na ul. 1-go Maja 
i ul. Rogoźnickiej, w Górze Siewierskiej na 
ul. Szosowej, w Dąbiu na ul. Pocztowej 
oraz dwa na skrzyżowaniu ul. Dolnej. Ko-
lejne 5 zostaną usytuowane przy wjeździe 
do gminy na DW 913, DK 86 oraz w Gó-
rze Siewierskiej przy drodze powiatowej  

nr 4798S.
W związku z planowaną przebudo-

wą drogi DW 913 montaż witaczy przy 
drodze wojewódzkiej został przełożony 
na późniejszy czas. Przypominamy, że  
w sierpniu ubiegłego roku projekt „Prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap 
II, odcinek od skrzyżowania z DK nr 78  
w miejscowości Celiny do skrzyżowania 
z DK nr 86”, złożony przez województwo 
śląskie, został zakwalifikowany do unij-
nego dofinansowania. Dzięki temu moż-

liwa będzie kompleksowa modernizacja 
tego odcinka drogi. Według kosztorysów 
inwestycja wyniesie 90 400 004,69 zł,  
z czego 50 150 000 zł stanowi unijne         
dofinansowanie. 

Witacze, których koszt to 33 395,73 
zł, wykonała firma UNISTOP z Czeladzi. 
Demontaż starych i zniszczonych tablic 
oraz montaż nowych psarski samorząd 
zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
w Psarach. Red.

INWESTYCJE

438 TYS. ZŁ UNIJNEJ DOTACJI DO ZAKUPIONEGO W 2017 R. WOZU RATOWNICZO-GA-
ŚNICZEGO OSP STRZYŻOWICE

31 stycznia Zarząd Województwa 
Śląskiego wybrał do dofinansowania 
projekty w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Złożony 
przez psarski samorząd projekt pn. „Za-
kup samochodu specjalistycznego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżo-
wicach” został zaopiniowany pozytyw-
nie, dzięki czemu zakupiony w sierpniu 
2017 r. wóz ratowniczo-gaśniczy otrzy-
mał unijną dotację.

Warto zaznaczyć, że jest to kolej-
ne dofinansowanie pozyskane na to 
przedsięwzięcie, którego wartość sięga  
845 871 zł. W ubiegłym roku gmina 
Psary otrzymała na ten cel 300 tys. zł ze 
środków Marszałka Województwa Ślą-
skiego i WFOŚiGW oraz 100 tys. zł wspar-
cia ze środków dotacji celowej budżetu 
państwa przeznaczonej dla jednostek 
OSP będących w KSRG. Oznacza to, że 
pozyskane dotacje wynoszą łącznie  
838 tys. zł, w związku z czym ostatecz-
nie z budżetu gminy Psary na zakup  
w pełni wyposażonego, ciężkiego wozu 

wydane zostanie zaledwie 7 871 zł.
Samochód ratowniczo-gaśniczy jest 

pierwszym nowym, ciężkim wozem 
bojowym, który został zakupiony dla 
strażaków ochotników z gminy Psary 
w ostatnich latach. Jest on wyposażony 
w każdy niezbędny do akcji strażackich 
sprzęt, ze zbiornikiem wody o pojemno-
ści blisko 5 tys. litrów. Ponadto posiada 
obrotowy maszt oświetleniowy z re-
flektorami LED, wysokociśnieniową linię 

szybkiego natarcia oraz specjalistyczną 
zabudowę dostosowaną do potrzeb 
strażaków. Wnętrze wyposażone jest 
m.in. w wytrzymałe aluminiowe półki, 
na których znajduje się sprzęt pożarni-
czy. Funkcjonalność tego pojazdu oraz 
ogromny zbiornik na wodę sprawia, 
że stanowi on ważny element systemu 
bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców 
gminy Psary czy powiatu będzińskiego, 
ale także całego regionu. Red.

Gminie Psary przyznano 438 tys. zł unijnej dotacji do zakupionego w ubiegłym roku samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Strzyżowice. Łącznie pozyskane na ten cel dofinansowania z 3 źródeł wynoszą aż 838 tys. zł. Całkowity 
koszt pojazdu to 845 tys. zł, a więc ostateczny wkład finansowy gminy Psary to niecałe 8 tys. zł.

Wóz ratowniczo - gaśniczy OSP Strzyżowice.

Przyjeżdżających do gminy Psary pozdrawiają nowe witacze

NOWE WITACZE PRZY DROGACH WJAZDOWYCH DO GMINY PSARY
Psarski samorząd zakupił tablice, które witają wszystkich przyjeżdżających do gminy Psary i żegnają wyjeżdża-

jących z niej. Witacze zostaną usytuowane na drogach przy granicach administracyjnych gminy.

Tablica na granicy Dabia z gminą  
Mierzęcice



4

Na początku tej wyjątkowej uro-
czystości dyrektor Beata Polaniecka 
przywitała zgromadzonych gości  
i przypomniała najważniejsze wy-
darzenia dotyczące powstania pla-
cówki dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy. Następnie podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
wybudowania przedszkola. Tań-
cząc i śpiewając podziękowały rów-
nież dumne z nowych sal i zabawek 
przedszkolaki.

Wśród przybyłych gości byli: 
wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, 
przewodniczący Rady Gminy Psa-
ry Jacenty Kubica, zastępca wój-
ta Marta Szymiec, sekretarz gmi-
ny Mirella Barańska-Sorn, skarbnik 
gminy Joanna Przybyłek wraz  
z pracownikami wydziału inwestycji 
i remontów, radni, dyrektorzy gmin-
nych placówek oświatowych, przed-
stawiciele rady rodziców, sołtysi  
oraz przedstawiciele duchowień-
stwa. 

Wójt Tomasz Sadłoń podziękował 
i pogratulował wszystkim zaanga-
żowanym w to, ważne nie tylko dla 
sołectwa Gródków, ale i całej gmi-
ny Psary, przedsięwzięcie. Podkre-
ślił również dobrą współprace wielu 
podmiotów oraz rzetelność główne-
go wykonawcy robót budowlanych, 
którym było Biuro Serwis Izabela 
Jędrzejewska z Katowic. O nowej in-
westycji ciepło wypowiedziała się 
również Bożena Wieczorek, emeryto-
wany dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Gródkowie.

W dalszej części nastąpiło uroczy- 

ste przecięcie wstęgi oraz poświęce- 
nie nowych sal przez ks. Piotra Pil-
śniaka i ks. Jana Piekarskiego. Następ-
nie przybyli goście mieli okazję obej-

rzeć przedszkole i zobaczyć maluchy  
w trakcie zajęć plastycznych i mu-
zycznych. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł  
1 392 234,25 zł  z czego 864 318,74 zł 
stanowiła pozyskana w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego dotacja. 
Gmina Psary zdobyła również dofi-
nansowanie wynoszące 433 726,49 
zł do projektu pn. „Upowszechnienie 
edukacji przedszkolnej wśród dzieci 
w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości 
świadczonych usług w placówce wy-
chowania przedszkolnego na terenie 
Gminy Psary”. Pieniądze te pozwoliły 
na kompletne wyposażenie trzech 
sal tematycznych. Więcej informacji 
o przedszkolu znajduje się na str. 6. 
Red. 
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Przybyli goście odwiedzili maluchy w nowych salach

PRZEDSZKOLE W GRÓDKOWIE OTWARTE!
16 lutego odbyło się uroczyste otwarcie nowego przedszkola w Gródkowie, którego budowa zakończyła się  

w grudniu ubiegłego roku.

Przedszkolaki podziękowały śpiewając i tańcząc

Uroczyste przecięcie wstęgi w nowym przedszkolu
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Policja przygotowała porady, które pomogą starszym oso-
bom uchronić się przed oszustami:

Seniorze! Nie działaj pochopnie. 
Rozmowę z kimś, kto podaje się za wnuczka, czy inną bliską 

osobę, powinieneś zakończyć informując: „Nie mogę teraz 
podjąć decyzji. Muszę się chwilę zastanowić. Zadzwoń do mnie 
za pół godziny”.

Skorzystaj z pomocy bliskich!
Po zakończeniu rozmowy natychmiast skontaktuj się z kimś 

bliskim, najlepiej z rodziną, w celu uzyskania pewności, że oso-
ba która do nas dzwoniła jest tą, za którą się podaje. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu nie będziesz narażony na ryzyko samo-
dzielnego podejmowania decyzji i wspólnie zastanowicie się, 
co zrobić dalej.

Koniecznie powiadom Policję!
Jeżeli masz wrażenie, że ktoś próbuje Cię oszukać, natych-

miast powiadom o tym Policję. Zadzwoń do nas na bezpłatny 
numer alarmowy 997 albo, jeżeli korzystasz z telefonu komór-
kowego, na numer 112. Przekaż dyżurnemu informacje o swo-
ich podejrzeniach. Policjanci natychmiast podejmą odpowied-
nie działania i pomogą Ci rozwiązać problem. Nie poniesiesz 
żadnych konsekwencji nawet, jeżeli telefon od wnuczka nie był 
próbą oszustwa. Policjanci są po to, aby Cię chronić, nie bój się 
zwrócić do nas o pomoc.

Bądź ostrożny!
Oszuści niedawno zmodyfikowali metodę swojego działa-

nia. Na początku dzwonią na numer stacjonarny i nawiązują 
rozmowę ze starszą osobą podszywając się pod któregoś  
z członków rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie. 
Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem przestęp-

ca podaje się za policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA. Oszust 
przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną 
grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta pomoc ma 
polegać na przekazaniu gotówki. Dzięki temu będzie można 
zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze 
osoby na tzw. „wnuczka”.

Pamiętaj!
• Zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowią-
zuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się 
ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi.
• Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie 
potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji.
• Jeżeli rozmówca proponuje Ci, że możesz potwierdzić autentycz-
ność dzwoniącego policjanta pod numerem 112 - zanim zadzwo-
nisz pod ten telefon, sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę. 
• Policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie prosi  
o przekazanie pieniędzy!!!
• Nie działaj pochopnie pod presjA czasu.
• Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer 
telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być ono tajem-
nicą.
• Jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie 
powiadom policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112.

Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabra-
li oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają 
przez całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie 
jest to członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz tylko 
oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba postępuje w poda-
ny powyżej sposób PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADO-
MIENIE POLICJI.

UWAGA NA OSZUSTÓW!
Oszuści dzwoniąc do seniorów podają się za funkcjonariuszy Policji, CBŚ lub za członka rodziny, który spowodował wy-

padek i potrzebuje pieniędzy. W ostatnim czasie oszuści kilkakrotnie zaatakowali mieszkańców gminy Psary narażając 
ich na ogromne straty finansowe. Policjanci apelują o czujność i rozwagę, zwracają się także z prośbą do rodzin, znajo-
mych i sąsiadów osób starszych o przestrzeganie ich przed tego typu zdarzeniami. Oszustwa „na krewnych”, czy „na po-
licjantów” to w ostatnim czasie prawdziwa plaga, ustrzec przed nimi może jedynie właściwa postawa pokrzywdzonych.
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Nowo otwarte przedszkole z grupą 
popołudniową

Nowo otwarte przedszkole przy 
szkole podstawowej w Gródkowie zy-
skało nazwę „Leśny zakątek”. Uczęsz-
cza do niego 75 dzieci. Funkcjonu-
ją cztery grupy: Sówki, Liski, Jeżyki  
i Żabki. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom rodziców została utworzona 
tzw. grupa popołudniowa, realizująca 
podstawę programową w godzinach 
12:00-17:00. Jest ona adresowana do 
najmłodszych dzieci z rocznika 2014  
i 2015, dla których to pierwszy kontakt 
z przedszkolem. Maluchy mają dzięki 
temu możliwość uczestniczenia w za-
jęciach dopasowanych do ich wieku, 
korzystania z pomocy edukacyjnych, 
ale co ważniejsze – dzięki współpracy z 
rówieśnikami uczą się współpracy, roz-
wijania możliwości komunikacyjnych, 
a nawet rozładowania energii. 

Przedszkole ma trzy sale lekcyjne 
z dostępem do toalet. Właściwe za-
gospodarowanie przestrzeni sprzyja 
zaspokojeniu wszystkich potrzeb roz-
wojowych. Stonowane, ciepłe  kolo-
ry, kąciki relaksacyjne, dywaniki do 
wytupywania złości i wielofunkcyjne 
zabawki dobrze wpływają na rozwój 
psychofizyczny. 

Bogate wyposażenie sal dzięki unij-
nej dotacji

Wszystkie sale zostały wyposażone 
dzięki zdobytemu dofinansowaniu do 
projektu pn. „Upowszechnienie eduka-
cji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 
3-4 lat oraz poprawa jakości świadczo-
nych usług w placówce wychowania 
przedszkolnego na terenie Gminy Psa-
ry”. Wartość projektu to 510 266,46 
zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 
433 726,49 zł. Za te pieniądze zostały 
zakupione meble, zabawki i pomoce 
dydaktyczne. W każdej z sal zamonto-
wano tablicę interaktywną, a w jednej 
tzw. tajemniczą wyspę – urządzenie 
z podłogą interaktywną wspierające 
rozwój psychoruchowy i intelektu-
alny. Można ją zastosować do pracy  

   Otwarte w lutym tego roku przedszkole w Gródkowie jest nowoczesne, w pełni wyposażone, dysponuje bogatą 
i ciekawą ofertą zajęć dodatkowych oraz profesjonalną kadrą pedagogiczną. O placówce dla maluchów opowie-
działa nam dyrektor Beata Polaniecka.

MALUCHY Z GRÓDKOWA MAJĄ NOWOCZESNE I W PEŁNI WYPOSAŻONE PRZEDSZKOLE

Dzieci chętnie się razem bawią

Przedszkole wewnątrz i na zewnątrz jest dostosowane dla 
 osób niepełnosprawnych.

Maluchy podczas zajęć plastycznych

INFORMACJE

c. d.  n a  s t r.  7
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z dziećmi z dysfunkcjami ruchowy-
mi i zaburzeniami mowy. 

Kąciki tematyczne sprawiają malu-
chom wiele radości

Mając na uwadze realizację podsta-
wy programowej wychowania przed-
szkolnego dużo uwagi poświęcono or-
ganizacji tzw. kącików tematycznych, 
wyposażając je w ciekawe pomoce. 
W kącikach muzycznych oprócz tra-
dycyjnych instrumentów, pozwalają-
cych poznać różne gatunki muzyczne, 
znajdują się również egzotyczne, tak-
że jak: marakasy, indiańskie grzechotki 
i bębenki, guiro oraz kije deszczowe. 
W każdej sali jest kącik czytelniczy, a u 
maluchów również kącik relaksacyjny 
wypełniony kolorowymi poduchami.

Niezwykle cieszy kącik rekreacyj-
ny – mini siłownia z bieżnią i rower-
kami treningowymi. Dodatkowo 
ćwiczyć można na korytarzu, w któ-
rym na podłodze ułożono „kamie-
nie rzeczne” i grę w klasy oraz na 
dywanach przypominających praw-
dziwe labirynty. Gigantyczne tory 
przeszkód i tunele sprawdzają się  
w czasie zajęć ruchowych. Placówka 
zyskała również nowy i oświetlony 
plac zabaw z ciekawymi urządzeniami. 
Gdy tylko zrobi się cieplej, przedszko-
laki przetestują nowo zakupione auta 

terenowe i jeździki.

Zabawki nie tylko bawią, ale rów-
nież wzmacniają proces dydaktycz-

no-wychowawczy

Nowe zabawki przyniosły wiele 
radości, ale też znacząco wzmocniły 
proces dydaktyczno - wychowawczy. 
Dziewczynki entuzjastycznie zareago-
wały na widok ogromnego domku dla 
lalek, kuchni, supermarketu z asorty-
mentem i kasą ze skanerem. Natomiast 
chłopcy wybrali kącik majsterkowicza, 

mechanika samochodowego, koleja-
rza.

Umiejętności matematyczne roz-
wijają wszelkiego rodzaju klocki: kon-
strukcyjne, waflowe, lego, drewniane, 
do zabudowy form przestrzennych 
oraz kości matematyczne i geofor-
my. Zgromadzono dużo pomocy 
służących rozwijaniu grafomotoryki 
małej i dużej, percepcji wzrokowej  
i słuchowej. Cieszą oko zestawy paneli 
do manipulacji oraz plansze manipula-
cyjne magnetyczne.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

W związku z tym, że w  lutym rozpo

Placówka zyskała nowy plac zabaw.

Zadowolone z nowych sal przedszkolaki

Obrazy autorstwa Ewy Kozery i panel  
z chrobotkiem reniferowym

INFORMACJE
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częły się również zajęcia pozalek-
cyjne: logorytmiczne, logopedyczne, 
korekcyjno – ruchowe,  ruchowo – ta-
neczne wzmocniono bazę dydaktycz-
ną nauczycieli – specjalistów.

Dużo miejsca poświęcono na eks-
pozycje prac dzieci, zarówno w salach, 
jak i w szatni. Interesujący jest tzw. 
zielony kącik na korytarzu, ozdobiony 
obrazami autorstwa Ewy Kozery oraz 
panelem z chrobotkiem reniferowym.

Przedszkole bezpieczne  i w pełni  
dostosowane dla osób niepełno-

sprawnych

Przedszkole jest w pełni dosto-
sowane dla osób niepełnospraw-
nych. Posiada dwa podjazdy, ła-
zienkę i specjalny parking. Dbałość  
o bezpieczeństwo dzieci było jed-
nym z priorytetów inwestycji.  
W budynku zainstalowano wysokiej 
klasy system monitoringu wizyjne-
go, ponadto system elektronicz-
nej ewidencji czasu pobytu dziecka  
w przedszkolu oraz wideo domofony 
pozwalające na wpuszczanie do środ-
ka tylko osób znanych wychowawcom. 
Kaloryfery przysłonięto estetycznymi 
obudowami.

Dzięki modernizacji kuchni rodzice 
płacą mniej za posiłki

Równolegle z przeprowadzką do 
nowego przedszkola trwały prace re-
montowe kuchni. Od 1 lutego funk-
cjonuje już w pełni szkolna stołówka, 
która zapewnia posiłki bezpieczne 
pod względem jakości zdrowotnej. 
Modernizacja kuchni pozwoliła rów-
nież zatrudnić kucharki, które przy-
gotowują wszystkie posiłki na miej-
scu. Dzięki temu znacznie zmniejszył 
się koszt wyżywienia, ponieważ 
rodzice nie muszą już płacić za po-
siłki dostarczane przez prywatne-
go ajenta, tylko ponoszą opłatę  
w wysokości równej kosztom składni-
ków niezbędnych do przygotowania 
posiłków, czyli innymi słowy płacą wy-
łącznie za tzw. wsad do kotła.

Przedszkole cieszy oczy wszystkich. 
Jest to niezwykle udana inwestycja. 
Wraz z wiosną ruszą prace porządko-
we wokół placówki. Zostanie na nowo 
zagospodarowana przestrzeń oraz zo-
staną wykonane nasadzenia krzewów 
i kwiatów. BP

Grupa maluchów podczas wspólnej zabawy

Wszystkie sale mają duże okna, dzięki czemu są jasne i przestrzenne

Każda sala ma bezpośredni dostęp do toalety

INFORMACJE

c. d.  ze  s t r.  7



9

Latarnie składają się z 9-10 m słu- 
pów oświetleniowych wykonanych ze 
stali cynkowanej ogniowo, wysięgnika  
o długości 1,5 m ora oprawy oświetle-
niowej ze światłem LED, wykonanej z 
aluminium i odpornego na uderzenia 
szkła hartowanego. 

Lampy wyposażone są w dwa pa-
nele słoneczne i dwa akumulatory, a 
na słupach zamontowano 3-łopatową 
turbinę wiatrowa ze sterem tylnym. 
Słupy postawiono na zabezpieczonych 
przeciwwilgociowo fundamentach 
prefabrykowanych. 

Dzięki zastosowaniu systemu so-
larnego i wiatrowego, lampy hybry-
dowe nawet w przypadku pochmur-
nej pogody i dłuższego zaciemnienia 

nie stracą na funkcjonalności, gdyż 
akumulatory będą ładowane dzięki 
turbinie wiatrowej. Ponadto zastoso-
wanie energii słonecznej i wiatrowej 
daje duże oszczędności finansowe  
i jest przyjazne dla środowiska. 

Wykonawca przedsięwzięcia, fir-
ma Wichary Technic Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Bielsku-Białej, zgłosił już 
zakończenie prac. Obecnie trwa pro-
cedura odbioru. Łączny koszt inwe-
stycji w Górze Siewierskiej wynosi  
556 278,62 zł, z czego aż 85% stano-
wi pozyskana dotacja z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Psarski samorząd uzyskał również 
gwarancję dofinansowania w kwocie  
80 000 zł z Metropolitalnego Fun-
duszu Solidarności. Oznacza to, 
że łączna kwota dotacji to aż  
552 836,82 zł. Red.

LAMPY HYBRYDOWE W GÓRZE SIEWIERSKIEJ JUŻ OŚWIETLAJĄ ULICE
Od listopada ubiegłego roku 22 lampy hybrydowe oświetlają ul. Irysów w Psarach, a w lutym 66 lamp zamontowano 
na osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki unijnej dotacji.

Oświetlenie na osiedlu Czerwony Kamień w nocy daje dużo światła

PIERWSZE ŚNIADANIE NETWORKINGOWE
19 stycznia w Zajeździe Zielony Gościniec w Sarnowie odbyło się pierwsze śniadanie networkingowe, skierowa-

ne do przedsiębiorców naszego regionu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Anetę Kubik, która jest liderem 
lokalnej grupy networkingowej na terenie gminy Psary.

 Spotkanie zapoczątkowało otwar-
cie nowego Klubu Networkingowego 
HORYZONT w ramach funkcjonującej 
już sieci klubów KDB Networking, któ-
rego głównym pomysłodawcą i zało-
życielem jest Mariusz Czechowicz. W 
spotkaniu wziął udział wójt gmi-
ny Psary Tomasz Sadłoń, który przed-
stawił prezentację o gminie Psary. 
Podczas śniadania networkingowego  
26 przedsiębiorców z terenu całego ślą-
ska miało okazję zaprezentować profil 

swojej działalności na forum pozostałych  
przedsiębiorców.

Idea rozpoczęcia spotkań śniadanio-
wych powstała z myślą o wspieraniu 
przedsiębiorców, działających głównie 
w sektorze MŚP. Celem spotkań jest  
wzajemne dzielenie się doświadcze-
niem oraz nawiązanie współpracy mię-
dzy sobą w celu poszukiwania nowych 
klientów i partnerów. Ponadto wspólne  
spotkania przedsiębiorców poprzez  
nawiązywanie kontaktów są doskonałą 

okazją poszukiwania inspiracji do rozwo-
ju własnych firm.

W spotkaniach mogą uczestniczyć 
zarówno bardziej doświadczeni jak 
i młodzi przedsiębiorcy. W szczególno-
ści zachęcane do udziału są lokalne fir-
my. Spotkania odbywają się cyklicznie 
w każdy piątek w godzinach od 7:30 do 
9:30 i obowiązują na nie zapisy. Szcze-
gółów udziela Lider Grupy HORYZONT  
Aneta Kubik (tel. 500 660 812). AK

Lampy hybrydowe w Górze Siewierskiej na osiedlu Czerwony Kamień

INWESTYCJE
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Wybudowano przedszkole przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. 
Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln  zł, z czego ok. 865 tys. zł 
stanowi unijne dofinansowanie. Gmina Psary pozyskała również po-
nad 430 tys. zł dotacji na kompletne wyposażenie placówki i zajęcia 

dodatkowe.

W 2017 roku realizowano 3 zadania polegające na budowie sieci wo-
dociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości blisko 15 km m.in. 

w Strzyżowicach, Psarach, Sarnowie, Malinowicach, Dąbiu. 
Całkowity koszt tej inwestycji to 3 mln 370 tys. zł. 

Na 5 gminnych budynkach użyteczności publicznej zamontowano 
ogniwa fotowoltaiczne za ponad 370 tys. zł, z czego unijna dotacja to 

ok. 320 tys. zł.

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 r. moderni-
zację przeszło łącznie 51 budynków mieszkalnych, w których mieszka 

177 osób. Koszt prac wyniósł ponad 2,5 mln zł z czego wypłacone 
mieszkańcom dotacje z budżetu gminy Psary to ponad 1,5 mln zł.

W 2017 r. ruszyła budowa Centrum Usług Społecznych w Strzyżowi-
cach za ponad 6 mln zł,  z czego 1,25 mln zł stanową dotacje unijne i 

krajowe. Projekt obejmuje m.in. wykonanie nowoczesnej sali koncerto-
wej z salą bankietową oraz kompleksowy remont i termomodernizację 

budynku.

Wybudowano ul. Podwale w Strzyżowicach wraz z siecią sanitarnej 
kanalizacji ciśnieniowej za ponad 1 mln 817 tys. zł. Psarski samorząd 

pozyskał ok. 700 tys. zł dofinansowań do tej inwestycji w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019” oraz od Powiatu Będzińskiego.
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Zmodernizowano stadion w Strzyżowicach, gdzie powstały m.in. 
zadaszona trybuna, nowe oświetlenie sportowe oraz parking i system 
monitoringu. Remont objął również budynek główny. Koszt przedsię-
wzięcia to 1,2 mln zł,  z czego 99 tys. zł stanowi dotacja Ministra Sportu 

i Turystyki.

W 2017 r. po raz pierwszy w Psarach zorganizowano Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny. Gminę odwiedziły grupy z Łotwy, Węgier i 

Rumunii. Zwieńczeniem imprezy były występy wszystkich zespołów  
18 czerwca na stadionie LKS Iskra Psary.

Gmina Psary 29 maja 2017 r. weszła w skład Górnośląsko – Zagłę-
biowskiej Metropolii. We wrześniu przewodniczącym Zgromadzenia 

Metropolii został Marcin Krupa, a przewodniczącym Zarządu Związku 
Metropolitalnego Kazimierz Karolczak.

Gmina Psary została laureatem konkursu „Dziennika Zachodniego” 
Gmina na 6 skierowanego do wszystkich 167 gmin województwa ślą-
skiego. Wygrała aż w dwóch kategoriach, w których startowała „Gmina 

Przyjazna mieszkańcom” i „Gmina przyjazna środowisku”.

Przebudowano plac przy remizie OSP Psary, gdzie powstał m.in. plac 
zabaw, parking, siłownia zewnętrzna i pierwszy w gminie skatepark 

za ponad 1 mln 88 tys. zł.

W marcu 2017 r. ruszyły pierwsze prace związane z budową centrum 
logistycznego FM Logistic w Sarnowie. Po pierwszym etapie budowy 
miejsce pracy znajdzie w nim ok. 40 osób, a docelowo ma być zatrud-

nionych ponad 500 pracowników. 
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W czerwcu 2017 r. rozpoczęło swoją działalność centrum dystrybucyj-
ne firmy Lidl w Gródkowie, w którym zatrudniono bisko 200 osób.

Powstała nowa zatoka manewrowa przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach. 

W ramach tej inwestycji wybudowano dwa zjazdy z drogi powiatowej 
ul. 1 Maja oraz miejsca postojowe za ok. 240 tys. zł.

W ramach przebudowy ul. Wspólnej w Psarach i Gródkowie wykona-
no nową podbudowę oraz nawierzchnię drogi gminnej o długości 

806 m wraz z kanalizacją deszczową za blisko 1 mln 92 tys. zł.

Wybrukowano alejki i teren wokół kaplicy na cmentarzu komunalnym 
w Strzyżowicach oraz wyremontowano kaplicę za blisko 235 tys. zł.

Zakupiono dwa nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Duży, ciężki samochód trafił do OSP Strzyżowice, a 

lekki do OSP w Preczowie.

Rozpoczęto przebudowę i kompleksową termomodernizację ośrodka 
kultury i remizy OSP w Górze Siewierskiej za blisko 2,5 mln zł. Gmina 
Psary złożyła wniosek o unijne dofinansowanie tej inwestycji w kwo-

cie ponad 500 tys. zł oraz otrzymała gwarancję dofinansowania  
z  Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 1 mln zł.
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE PSARY
1 i 12 lutego w sali bankietowej w Dąbiu odbyły się wyjątkowe uroczystości z okazji jubileuszy 50-lecia i 60-le-

cia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Psary.

W imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej wójt gminy Psary od-
znaczył pary obchodzące Złote Gody 
medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Jubilaci świętujący Złote 
i Diamentowe Gody otrzymali listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz jubileuszo-
we prezenty.

W tej szczególnej uroczystości 
uczestniczyli: wójt gminy Psary To-
masz Sadłoń, przewodniczący Rady 
Gminy Psary Jacenty Kubica wraz 
z radnymi, sekretarz gminy  Mirella 
Barańska-Sorn, skarbnik gminy Jo-
anna Przybyłek, zastępcy kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Bożena 
Jońca i Monika Kotelon-Garczarczyk, 
sołtysi, delegacje zakładów pracy  
i organizacji społecznych, rodziny 

oraz przyjaciele Jubilatów.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-

skiego obchodzili Państwo: Krystyna 
i Krystyn Barańscy, Irena i Kazimierz 
Będkowscy, Krystyna i Stanisław Bia-
łasowie, Zenobia i Czesław Cichonio-
wie, Eulalia i Wiesław Hylowie, Anna 
i Stanisław Jermakowie, Halina i Ma-
rian Lenartowie, Irena i Józef Pawliko-
wie, Renata i Włodzimierz Przyłuccy, 
Antonina i Tadeusz Sobczykowie, 
Edwarda i Marek Trzcionkowie, Maria 
i Józef Wziętalowie, Halina i Jerzy Bo-
chenkowie, Lidia i Stefan Czardyba-
nowie, Anna i Marian Flakowie, Bar-
bara i Kazimierz Gałkowie, Marianna 
i Wiesław Godeccy, Aurelia i Zdzisław 
Kędzierscy, Honorata i Antoni Sikoro-
wie, Maria i Waldemar Sochaccy, Kry-

styna i Bogusław Surowcowie, Maria  
i Czesław Tustanowscy, Janina i Tade-
usz Wajdowie, Zdzisława i Stanisław 
Wyżykowscy.

W gronie wyróżnionych jubile-
uszem 60-lecia pożycia małżeńskie-
go znaleźli się Państwo: Alina i Włady-
sław Całkowie, Bogumiła i Władysław 
Trzcionkowie, Helena i Stanisław Bo-
chenkowie.

Po złożeniu uroczystego przyrze-
czenia, odznaczeniu jubilatów me-
dalami i wręczeniu listów gratula-
cyjnych przyszedł czas na życzenia, 
gratulacje i wzniesienie toastu szam-
panem. Następnie odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu zespołów 
„Brzękowianie”, „Dąbie” i „Tęcza”. 
Red.

Jubilaci pożycia małżeńskiego świętujący 12 lutego

Jubilaci pożycia małżeńskiego świętujący 1 lutego
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FERIE ZIMOWE 2018 ZA NAMI
Dobiegły końca ferie zimowe, które w tym roku trwały od 29 stycznia do 9 lutego. Organizatorzy licznych zajęć 

oraz imprez dla dzieci i młodzieży: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej zadbali o bogatą ofertę zajęć.

Zajęcia w ferie zimowe odbywa-
ły się w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Gródkowie, Ośrodkach Kultury  
w Preczowie i Sarnowie, świetlicach 
wiejskich w Dąbiu, Brzękowicach Gór-
nych i Malinowicach. W poszczegól-
nych placówkach dzieci i młodzież 
mogły brać udział w zajęciach: świe-
tlicowych, komputerowych, wokalno 
– muzycznych, plastyczno – manual-
nych, czy nauce grafiki komputerowej. 
Szczególnie dużym powodzeniem 
cieszyły się  warsztaty   kulinarne 
i podróżnicze, na których dzieci mo-
gły przyrządzić zdrowy posiłek oraz 
odczarowywać Legendy Polskie 
i zaprzyjaźnić się ze Smokiem Wa-
welskim. Młodzi wynalazcy mogli  
z kolei spróbować swoich sił podczas 
warsztatów z robotyki, które zakoń-
czyły się niezwykle interesującym po-
kazem eksperymentów, gdzie dzieci 
tworzyły m.in. pastę dla słonia, ogień 
z lodu i sztuczną krew. Zajęcia pod-
czas ferii wypełniły także wspólne plą-
sy i zabawy harcerskie, poprowadzone 
przez wieloletnią harcmistrzynię Annę 
Łebzuch. W trakcie ferii odbywały się 
również spotkania z planszówkami, 
dzięki którym powiększyło się grono 
fanów gier w tradycyjnym wydaniu. 
Dwa wieczorne popołudnia w ferie 
zarezerwowane zostały na spektakl 
teatralny „O Jasiu, Małgosi i chatce 
z łakoci” oraz na pokaz iluzji w wyko-
naniu Rafała Mulki, półfinalisty „Mam 
talent”, oba wydarzenia zgromadziły 
liczną publiczność. Wszystkie wymie-
nione wyżej zajęcia oraz atrakcje od-
bywały się bezpłatnie.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w pierwszym tygodniu ferii zadbała  
o specjalny repertuar filmowy. Malu-
chy mogły obejrzeć cykl filmów „Było 
sobie życie”, a nieco starsze dzieci 
i młodzież wszystkie części „Piratów 
z Karaibów”. W drugim tygodniu naj-
młodsi mieszkańcy gminy, dzięki co-
dziennemu czytaniu na żywo, spoty-
kali się z bajką.

Ośrodek Pomocy Społecznej zorga-
nizował zajęcia „Zimowe Igrzyska – ra-
dość bez narkotyków”, które upłynęły 
pod znakiem halowych turniejów: pił-
ki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, 
piłki nożnej, koszykówki i badminto-
na. Podczas ferii Gminny Ośrodek Kul-
tury zorganizował także dwa turnusy 
zajęć dla uczestników Akademii Piłki 

Nożnej, które trwały jeden tydzień. 
Młodzi piłkarze i piłkarki oprócz tre-
ningów na sali gimnastycznej w szko-
le podstawowej w Psarach odwiedzili 

między innymi kino, laser house, aqu-
apark oraz kręgielnie, a zwieńczeniem 
każdego turnusu był wyczekiwany 
przez wszystkich dzień pizzy. GOK

Pokaz eksperymentów w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie

Uczestnicy I turnusu zajęć APN w kręgielni

Pląsy i zabawy harcerskie w GOK w Gródkowie



PIĄTA MOBILNOŚĆ W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ KA219 

W dniach 6 - 12 lutego odbyła się pią-
ta, przedostatnia, mobilność uczniów, 
w ramach projektu Erasmus+ KA219 
„We want to volunteer to make the 
world a better place”, koncentrująca się 
na ograniczaniu i zapobieganiu przed-
wczesnemu kończeniu nauki szkolnej. 
Instytucją goszczącą była hiszpańska 
szkoła IES CONSABURUM, w której 
spotkali się partnerzy z Polski, Łotwy, 
Włoch i Finlandii. Przedstawiciele cze-
skiej placówki pozostawali w łączności 
internetowej. 

Stronę polską w mobilności repre-
zentowało pięcioro uczniów oraz trzy 
absolwentki, a także dyrektor Ewa 
Wawrzak, koordynator projektu Kata-
rzyna Baca oraz nauczyciel języka an-
gielskiego Anna Matusik.

W ramach mobilności uczniowie wy-
świetlili i omówili autorskie prezentacje 
dotyczące działań charytatywnych 
podejmowanych przez narodowych 
celebrytów oraz zaprezentowali na-
grane przez siebie wywiady z ludźmi, 
którzy, mimo szeroko pojmowanych 
trudności  życiowych, ukończyli studia 
wyższe, odnosząc tym samym sukces 

edukacyjny. 
Ponadto uczestnicy wzięli udział  

w warsztatach: Collaborative Econo-
my. Example of solidarity between the 
students, Gymkhana The QR Europe-
an Contest, Music for a United Europe, 
Action- Painting and collage about our 
Project, the European Union and the 
Volunteering. 

Młodzieżą wspaniale zaopiekowały 
się hiszpańskie rodziny, które nie tylko 
zapewniły zakwaterowanie, ale przede 
wszystkim organizowały wspólne za-
jęcia o charakterze integracyjnym. Za-
dbały również o podniebienia gości, 
serwując potrawy regionalne, zupełnie 
egzotyczne dla Polaka czy Łotysza.

Dla uczestników zorganizowano 
dwie wycieczki, podczas których zwie-
dzili Toledo, jeden z najcenniejszych 
klejnotów hiszpańskiej architektury 
oraz El Toboso i Almagro, dwa miasta 
regionu La Mancha, o których mowa 
w słynnej powieści „Don Kichot z La 
Manchy” autorstwa Miguela de Ce-
rvantes Saavedra. Warto wspomnieć, 
że podczas pobytu w Consuegra stale 
towarzyszył widok pięknych i wyjąt-
kowych wiatraków,  z których słynie 
to miasteczko. Uczniowie mieli okazję 
poznać zarówno historię Don Kichota 
- błędnego rycerza, jak i jego wyimagi-
nowanych przeciwników – wiatraków. 
Wzięli również udział w warsztatach 
mielenia ziarna na mąkę oraz wyrabia-
nia chleba.

Najbardziej niezwykłym wydarze-

niem był udział w hiszpańskiej pa-
radzie karnawałowej, w której cała 
projektowa grupa wystąpiła pod na-
zwą „Europa: Zjednoczeni w Różno-
rodności”. Ubrani w regionalne stroje 
przemierzali tanecznym krokiem ulice 
miasta. Pozdrawiali serdecznie zgro-
madzoną widownię składającą się  
z ludzi zamieszkujących Consuegrę  
i okoliczne miasta oraz turystów. Nigdy 
jeszcze nie widzieli tak wielu ludzi za-
angażowanych w zabawę karnawało-
wą! Przebrane były całe rodziny, przed-
szkola, klasy szkolne, stowarzyszenia. 
Wszyscy – od niemowląt w wózkach 
do seniorów - mieli na sobie bardzo 
kunsztowne, dopracowane w najdrob-
niejszych szczegółach stroje. Wybra-
ne grupy prezentowały perfekcyjnie 
przygotowane układy choreograficz-
ne. Hiszpanie świetnie się bawili - było 
to prawdziwe święto jednoczące całą 
lokalną społeczność! To, że uczestnicy 
zostali do tej wspólnoty zaproszeni, 
było niezwykłym przeżyciem, którego 
nigdy nie zapomną. Udział w tego typu 
zabawie wiąże się również z rywaliza-
cją. Warto nadmienić, że w swojej kate-
gorii (grupy powyżej 30 osób) zdobyli 
drugie miejsce i otrzymali nagrodę pie-
niężną. Już zdecydowali, że cała kwota 
zostanie ofiarowana stowarzyszeniu 
charytatywnemu wybranemu przez 
szkoły partnerskie, co jest zgodne z ce-
lami projektu ukierunkowanymi głów-
nie na zaspakajanie potrzeb wspólnoty 
europejskiej. SP Psary

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary” NR 60/I/2017/2018

FILMOWE WIECZORKI TEMATYCZNE W DĄBIU
Wieczorki filmowe organizowane są 

w szkole w Dąbiu już od wielu lat. Jed-
nak ten, który odbył się 15 lutego był 
bardzo niezwykły, ponieważ tym razem 
samorząd uczniowski zaprosił do „Sta-
rego kina”. Uczniowie mogli zobaczyć 
zabawne gagi w wykonaniu Flipa i Flapa 

oraz Charlie Chaplina, dzięki temu po-
znali magię  czarno-białego kina nieme-
go. Autorzy spotkania zadbali również 
o detale. Przygotowali prezentację, któ-
ra przybliżyła charakter kina niemego, 
scenografię oraz oprawę tego wieczor-
ku. Każdy mógł „przenieść się w czasie” 

do lat dwudziestych ubiegłego wieku. 
Uczucie dziwne, ale ciekawe. Jedno jest 
pewne, wszyscy doskonale bawili się, 
dlatego samorząd uczniowski przygo-
towuje już kolejny wieczorek tematycz-
ny, tym razem z Sherlockiem Holmsem  
i doktorem Watsonem. SP Dąbie
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19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sarnowie odbyło się Spotkanie 
Noworoczne połączone z uroczystością 
obchodów Dnia Babci i Dziadka.

Babcia i dziadek to bardzo ważne oso-
by w życiu każdego dziecka. I właśnie to 
święto, jak co roku, przedszkolaki posta-
nowiły świętować wspólnie z najbliższy-
mi im osobami jakimi są babcia i dziadek.

W piątkowe popołudnie dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Sarnowie Małgorzata Barańska uroczy-
ście przywitała licznie zgromadzonych 

gości, jednocześnie składając wszystkim 
babciom i dziadkom serdeczne życzenia 
z okazji ich święta. Dyrektor wraz z prze-
wodniczącą Rady Rodziców Anetą Depe-
ras wspomniały, że podczas uroczysto-
ści prowadzony jest również kiermasz, 
którego dochód zostanie przeznaczony 
na leczenie zagraniczne absolwenta 
placówki Konrada Kotuły, który cierpi na 
rzadką chorobę układu kostnego.

Każda grupa wspólnie ze swoimi wy-
chowawczyniami przygotowała część 
artystyczną, na której dzieci zaprezento-
wały swoje umiejętności recytatorskie, 
taneczne i wokalne. Dumni dziadkowie 
ze wzruszeniem podziwiali występy 
swoich wnuków, a przedszkolaki odważ-
nie reprezentowały swoje umiejętności. 
Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła 
się w oku, a na ustach można było zoba-
czyć uśmiech. Publiczność nie żałowała 
również pochwał dla swoich wnuków 

i nagrodziła ich gromkimi brawami.  
W dobrych nastrojach wszyscy udali się 
na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców, w trakcie którego babcie 
i dziadkowie otrzymali drobne upominki.

Kochanym babciom i drogim dziad-
kom jeszcze raz życzymy samych pięk-
nych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli 
tak dumni ze swych wnuków jak w dniu 
ich występu.

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzo-
ne chwile na długo pozostaną w pamięci. 
SP Sarnów

KARNAWAŁ
Karnawał to fantastyczny czas nie 

tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci.  
W Przedszkolu Publicznym w Sarnowie 
bal odbył się 26 stycznia. Przebrania były 
tak ciekawe, że ciężko było poznać znajo-
me twarze ;) Na tą wyjątkową okazję do 
prowadzenia balu został zaproszony wo-
dzirej, który zachęcał wszystkich do tań-
ca. Podczas zabawy były tańce, zabawy  
z chustą animacyjną i przechodzenie 
pod drążkiem. Na sali podczas pląsów ro-
biło się kolorowo, wszyscy bawili się we-

soło, a uśmiech nie znikał z twarzy mimo 
chwilowego zmęczenia. Po krótkim od-
poczynku przy słodkim poczęstunku  
i pysznym soczku muzyka znowu porwa-
ła wszystkich do tańca w rytm samby, 
walczyka i kaczuch. Kiedy czas zabawy 
dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały 
salę balową. 

Dziękujemy rodzicom za zaangażo-
wanie w przygotowaniu pięknych stro-
jów balowych. SP Sarnów 

PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA

ODLOTOWA LEKCJA
To było coś niesamowitego - poczuć 

powiew wiatru poruszonego skrzydłami 
przelatującego tuż nad głowami uczniów 
jastrzębia! 

Basia Sularz i Daria Sikorska sokol-
niczki były gośćmi Szkoły Podstawowej 
w Gródkowie. Z ogromną pasją, łącząc 
edukację z zabawą, opowiadały o życiu, 
roli w przyrodzie i zwyczajach ptaków 
drapieżnych. Zaprezentowały swoich 
siedmiu pupili - przedstawicieli ptaków 
drapieżnych żyjących w Polsce i poza 
jej granicami. Uczniowie poznali m.in.: 
puchacza europejskiego Koko, który po-
trafi latać bezszelestnie, pustułkę Rudka 
latającego z prędkością 50 km/h, jastrzę-
bia Harisona, mistrza akrobacji, płomy-
kówkę, która słyszy bicie serca myszki 
schowanej pod śniegiem. Dowiedzieli 
się również, do czego człowiek wykorzy-

stuje te ptaki i wiedzą już, że z uwagi na 
rzadkie występowanie objęto je ochroną 
prawną. 

Największą atrakcją były loty ptaków 
bezpośrednio nad głowami i pokazy  
z udziałem uczniów. Wybrańcy mogli za-
łożyć specjalną rękawicę i poczuć lądują-

cego na ręce ptaka. Wszyscy uczestnicy 
lekcji zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie  
z płomykówką na ramieniu. 

Uczniom bardzo podobała się taka 
lekcja z udziałem żywych ptaków, które 
przyjechały z Ptaszyńca w Myszkowie. 
SP Gródków

GŁOS SZKOLNY
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PRZEDSZKOLAK NA UCZELNI
„Słodki, słony, gorzki, kwaśny i uma-

mi..., ale dlaczego dzieci odczuwają sma-
ki inaczej niż dorośli?”- pod takim właśnie 
tytułem 30 listopada odbył się pierwszy 
wykład dla przedszkolaków w ramach 
programu „Przedszkolak na uczelni”. 
Podczas wykładu dzieci z Przedszkola 
Publicznego im. Kubusia Puchatka do-
wiedziały się o smaku, a raczej aż 5 sma-
kach. Poznały kubki smakowe, z czego 
się składają i gdzie dokładnie występują 
oraz jaką pełnią rolę. Jak odczuwamy 
smak UMAMI? I gdzie można go spróbo-
wać? Czy zwierzęta i owady odczuwają 
smaki tak jak my? Czy można poczuć 
smak… nogami? 

Spotkanie było również inauguracją 
kolejnego roku spotkań w Sosnowcu. 

Do grona Studentów WSH przedszkolaki 
przyjęła - Prodziekan Maja Chyży – Du-
dek.

7 grudnia udali się na kolejne spo-
tkanie z Heweliuszami Nauki. Spotkanie 
zatytułowano - „Żyć i przeżyć – rośliny”. 
Wspólnie wyruszyli w podróż po nie-
samowitym świecie roślin. Dowiedzieli 
się jak żyć i przeżyć będąc rośliną. Jak 
się okazało rośliny współpracują i poro-
zumiewają się między sobą. Odbywają 
dalekie podróże. Wykorzystują zwierzę-
ta do realizacji własnych celów. Potrafią 
trwać niewzruszone przez setki, a nawet 
tysiące lat.

25 stycznia odbył się trzeci wykład 
zatytułowany „Krótka historia powsta-
nia zabawek”. Podczas wykładu przed-

szkolaki poznały historię wybranych 
zabawek: lalki, konika na biegunach czy 
pluszowego misia oraz obejrzały film, 
który wyjaśnił mechanizm działania nie-
których zabawek. Największą frajdą dla 
małych studentów była jednak możli-
wość „przetestowania” zabawek przynie-
sionych przez prelegenta. ZSP Sarnów

BAL KARNAWAŁOWY W DĄBIU
Czas karnawału to doskonała oka-

zja do zabawy i wyrażania radości.  
W styczniu w Szkole Podstawowej im.  
T. Kościuszki w Dąbiu odbył się huczny 
bal karnawałowy dla dzieci. 

Na czas balu szkolny hol, jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki zo-
stał zamieniony w kolorową, baśniową 
krainę i szybko zapełnił się postaciami 

księżniczek, wróżek, spidermanów, pi-
ratów, biedronek i elfów.  Dyskotekowe 
światła i skoczna muzyka sprawiły, że 
mało kto dał się oprzeć szałowi wspól-
nej zabawy. Największą atrakcją balu 
były, prezentowane przez prowadzą-
cą, układy taneczne, które wszyscy  
z zapałem wykonywali. Przedszkolacy 
starali się tańczyć jak najlepiej. Tańczy-

li wspólnie w kole i w pociągu, każdy 
znalazł zabawę odpowiednią dla siebie. 
Po wyczerpujących tańcach przyszedł 
czas na odpoczynek przy słodkim po-
częstunku. W tym roku na balu gościli 
pierwszoklasistów ze Szkoły Podsta-
wowej z Psar. Do zobaczenia na balu za 
rok!  SP Dąbie

KOLEJNY REKORD

GŁOS SZKOLNY

My się nie chwalimy, ale takie są fakty. 
14 stycznia, podczas 26. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, wolonta-
riusze ze szkoły w Dąbiu (w ilości 58 osób 
+ pies) zebrali ponad 40 tysięcy zł (dokład-
nie: 40 061,15 zł). Od 11. finału w 2003 r., do 
puszek trafiło już 212 546,07 zł. Granie dla 
Orkiestry jest w szkole tradycją. Grają mali 
i duzi. Najmłodszy wolontariusz sztabu 
nie ma jeszcze roczku, a najstarszy ma... 
dużo więcej.  Dobre serca grających po-
mogą noworodkom i oddziałom położ-

niczo – noworodkowym I stopnia, gdzie 
na świat przychodzą także te dzieci, które 
potrzebują pomocy w pierwszych chwi-
lach życia. To dla nich zakupione zosta-
ną inkubatory, zestawy nieinwazyjnego 
wspierania oddechu, pompy infuzyjne  
i sprzęt diagnostyczny (aparaty USG, pul-
soksymetry). Taki sprzęt zapewni bezpie-
czeństwo mamom, noworodkom i le-
karzom. Wszystkim darczyńcom bardzo 
dziękujemy. Do zobaczenia i zagrania za 
rok. Siema! Sztab nr 375 SP Dąbie

KARNAWAŁ KOSMICZNY
Karnawał to miła tradycja, nic więc 

dziwnego, że bal karnawałowy jest wy-
czekiwany przez wszystkie dzieci w szko-
le. Tego dnia już od rana krążyły po ko-
rytarzach kolorowe postaci. Dzieci były 
przebrane za bohaterów znanych bajek, 
w salach przedszkolnych można było spo-
tkać wróżki, królewny, delikatne motylki, 
rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Ma-
na, Batmana... nie sposób zliczyć i wymie-
nić tych wszystkich postaci. Rozpoznać 
uczniów było bardzo trudno.

 W pierwszej kolejności dzieci miały 

możliwość pozowania do zdjęcia grupo-
wego oraz zdjęć indywidualnych. Następ-
nie wszyscy uczestnicy balu przeszli do 
sali gimnastycznej, której wystrój zachęcał  
do wesołej zabawy. 

Ten wyjątkowy bal poprowadzili tance-
rze ze szkoły tańca „Jatancze”. Był utrzy-
many w konwencji kosmicznej i połączony 
z nauką tańca hip–hop i break dance. Dzie-
ci świetnie się bawiły, uczestnicząc wspól-
nie ze swoimi wychowawczyniami we 
wszystkich zabawach. Dużo wybuchów 
radości towarzyszyło nauce tańca, bo nie 

tak łatwo było dorównać prowadzącym, 
zwłaszcza gdy się nosi strój księżniczki czy 
szturmowca. Ale ponieważ dzieci są zdol-
ne i ambitne, szybko „załapały kroki”. Na 
sali podczas pląsów robiło się kolorowo, 
wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie 
znikał z twarzy mimo chwilowego zmę-
czenia. Kiedy czas zabawy dobiegł końca 
dzieci z żalem opuszczały salę balową. 

Wspólna zabawa przyniosła wiele ra-
dości wychowankom, a to był główny cel 
tego balu. SP Gródków
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OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
6 stycznia w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Dąbiu uczniowie klasy szó-
stej zaprezentowali się w niezwykłym 
przedstawieniu pt. „Opowieść wigilij-
na”.  Przygotowania do występu zaczę-
li dużo wcześniej. Pracowali pod „czuj-
nym okiem” reżyserki przedstawienia 
- Kariny Bizan. Ta niezwykle wzrusza-
jąca sztuka po mistrzowsku zagrana 
przez młodych aktorów, wprowadziła 
wszystkich w nastrój zadumy i refleksji 
nad tym, co w życiu jest najważniej-

sze, jakie wartości należy pielęgnować 
oraz to, w jaki sposób świąteczny czas 
pomaga naprawić popełnione błędy. 
Uczniowie wystąpili również podczas 

zebrania z rodzicami, które odbyło się 
18 stycznia. Młodzi aktorzy spisali się 
na medal! Oklaskom i wzruszeniom nie 
było końca. SP Dąbie

PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA
Babcia i dziadek to słowa, które ko-

jarzą się każdemu dziecku z ciepłem, 
miłością i wszystkim co dobre. Nikt 
inny nie ma tyle cierpliwości, zrozu-
mienia i zwykłej ludzkiej życzliwości 
dla małych i dużych problemów dzie-
ci. Dziadkowie kochają i wspierają 
swoje wnuki. Na każdy smutek mają 
słodkie i pyszne rozwiązania, a na każ-
de zmartwienie znajdą radę. Dzieci to 
wiedzą i czują. Dlatego wspólnie z wy-
chowawczyniami zaprosili do szkoły 
babcie i dziadków, żeby podziękować 
im za ich dobro i wyrazić swoją miłość. 
Uczniowie bez tremy recytowały wier-
szyki o tym, jak kochają swoje babcie i 
swoich dziadków. 

Śpiewały dla nich 
piosenki, z wdziękiem 
zatańczyły i wręczy-
ły piękne prezenty. 
Wszystkie dzieci zo-
stały nagrodzone 
gromkimi brawami. 
Goście byli bardzo 
wzruszeni. Nie jedna 
łza wzruszenia spłynę-
ła z oczu seniorów, gdy słuchali życzeń 
od swoich wnuków. Dzieci cieszyły się, 
że mogą w taki sposób wyrazić miłość 
i szacunek dla babć i dziadków. Dy-
rektor Beata Polaniecka, dziękowała 
zgromadzonym seniorom za ich obec-
ność w życiu szkoły oraz istotny wkład 

w wychowanie młodego pokolenia  
w szacunku do tradycji. 

Były to wyjątkowe spotkania, pełne 
radości, szczęścia i dumy ze swoich 
wnuków. Za trud w przygotowaniu 
uroczystości goście podziękowali wy-
chowawcom, a swoje wnuki nagrodzili 
uściskami. SP Gródków

GŁOS SZKOLNY

PACZKA DLA PSIACZKA
Po raz kolejny uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Gródkowie zaangażowali 
się w pomoc bezdomnym zwierzętom 
i postanowili wesprzeć miejskie schro-
nisko w Katowicach. Przekazali pod-
opiecznym schroniska aż 170 kg karmy 
dla zwierząt, kocyki i legowiska. Uczniów 
powitała opiekunka zwierząt, która opo-
wiedziała o funkcjonowaniu instytucji, 
o pracy w schronisku, o tym, jak należy 
witać się z psem i jakie są psie zwyczaje. 
Podczas wizyty pracownicy opiekujący 
się zwierzętami oprowadzili wszystkich 
po terenie schroniska, w którym obecnie 

przebywa 150 psów. Uczniowie zainte-
resowali się procedurą adopcji zwierząt 
oraz społeczną pracą chętnych, czyli 
wolontariatem. Co prawda, żeby zostać 
wolontariuszem, trzeba mieć skończone 
18 lat, ale istnieją inne formy pomocy. 
Obecnie schronisko i działająca przy nim 
Fundacja Przystanek Schronisko zbierają 
pieniądze na USG dla zwierząt.

Najważniejszą lekcją było to, żeby zro-
zumieć, że zwierzęta to nie zabawki. Aby 
wiedzieć, że posiadanie psa czy kota to 
nie tylko przyjemność, ale również obo-
wiązek i odpowiedzialność. Na pożegna-

nie uczniowie otrzymali pamiątkowy 
dyplom z podziękowaniem. 

Dziękujemy uczniom i rodzicom za 
udział w akcji „Paczka dla psiaczka”. 
Szkolny Klub Wolontariusza. SP Gród-
ków
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRECZOWIE
Styczeń w Ośrodku Kultury w Preczowie obfitował w wydarzenia.  

19 stycznia na dużej sali dzieci bawiły się na zorganizowanym dla nich balu 
karnawałowym, a 21 stycznia odbyło się sołeckie spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

Wśród zaproszonych gości na 
imprezie byli: dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Anna Nagły, radny 
Preczowa Jarosław Nowak, sołtys Woj-
ciech Kamecki z małżonką, Danuta 
i Zdzisław Wszołowie, prezes KGW Hen-
ryka Nicpoń oraz licznie przybyli bab-
cie i dziadkowie.

Przed publicznością zaprezento-
wały się dzieci z Preczowa oraz zespół  

OD-DO.
Wszystkie babcie i dziadkowie zosta-

li obdarowani  drobnym upominkiem.
Sponsorami zabawy karnawałowej  

oraz Dnia Babci i Dziadka byli: Danuta 
i Zdzisław Wszołowie, Anna i Mariusz 
Lachowiczowie, Małgorzata i Krzysz-
tof Pelcowie, Gminny Ośrodek Kultury 
Gminy Psary oraz samorząd gminy Psa-
ry. GOK

Pokaz iluzji zgromadził niebywałą licz-
bę miłośników magii. Podczas występu 
magik zaprezentował autorską wersję 
rozdzielania oraz lewitacji tułowia, od-
cinanie ręki, zabawny trik w stylu Davi-
da Copperfielda z teleportacją królika, 
efekt z przecinaniem i wyrównywaniem 

sznura, czy lewitację stołu unoszącego 
się w rytm walca. Największe wrażenie 
na wszystkich widzach, zarówno tych 
najmłodszych jak i najstarszych, zrobił 
ostatni trik, w którym magik wyczarował 
na scenie wirujący śnieg. GOK

Rafał Mulka wyczarował wirujący śnieg

Występ w OK w Preczowie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka

Młodzi gitarzyści wraz z instuktorem Jakubem Kudełką

MAGICZNY POKAZ ILUZJI RAFAŁA MULKI W GRÓDKOWIE
8 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się pokaz iluzji 

w wykonaniu Rafała Mulki, półfinalisty programu „Mam Talent”.

MŁODZI GITARZYŚCI DALI POPIS W GRÓDKOWIE
24 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się muzyczny popis 20 młodych gitarzystów, któ-

rzy uczestniczą w zajęciach nauki gry na gitarze w placówkach GOK na terenie gminy Psary.

Na wyjątkowy popis młodzi muzycy 
stawili się w asyście swoich pierwszych  
i największych fanów, czyli rodziny. :)

Gitarzyści w krótkich występach 
przedstawiali najpopularniejsze kolę-
dy oraz piosenki bożonarodzeniowe. 
Wszystkich muzyków do wystepu przy-
gotował instruktor Jakub Kudełka, który 
prowadzi indywidualne zajęcia nauki gry 
na gitarze w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gródkowie oraz w świetlicy wiejskiej  
w Dąbiu.

Młodym gitarzystom gratulujemy 
udanego występu i czekamy na więcej! 
GOK

Tym razem na wyjeździe integracyj-
nym odbył się kulig po lesie połączony 
z  ogniskiem. Jego koniec nie był wcale 
końcem atrakcji - po powrocie do re-
stauracji  uczestnicy wyprawy bawili 
się na parkiecie w rytm ponadczaso-
wych przebojów, tym samym świętując 
olimpijskie złoto Kamila Stocha. 

Wyjazd odbył się z inicjatywy rady 

sołeckiej Góry Siewierskiej oraz Klubu 
Sportowego Gminy Psary, którzy byli 
także organizatorami wycieczki.

 Jeśli również chcecie ciekawie  
i aktywnie spędzać wolny czas, zapra-
szamy do śledzenia strony  Góra Sie-
wierska – Sport i Integracja  na www.
facebook.com WM

WYJAZD INTEGRACYJNY MIESZKAŃCÓW GÓRY SIEWIERSKIEJ
17 lutego mieszkańcy Góry Siewierskiej pojechali do miejscowości 

Piasek, koło Janowa, na kolejny sołecki wyjazd integracyjny.

Uczestnicy kuligu
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AMERYKAŃSKA PRZYGODA Z KOSZYKÓWKĄ NBA JAKUBA UCIESZYŃSKIEGO
Jakub Ucieszyński, mieszkaniec Góry Siewierskiej, trenuje koszykówkę i jest zawodnikiem MKS Dąbrowa Górni-

cza. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów. W ubiegłym roku wygrał Marcin Gortat Camp 2017  
i w nagrodę poleciał na tygodniowy pobyt do USA.

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

Jakub Ucieszyński: W koszykówkę 
grał mój tata. Dużo mi o niej opowiadał, 
często zabierał na boisko wielofunk-
cyjne w Górze Siewierskiej. Na począt-
ku z kolegami kopałem piłkę i czasami 
rzucałem z tatą do kosza. Trafiłem kilka 
razy i spodobało mi się. Dzisiaj to moja 
wielka pasja, coś bez czego nie mogę 
żyć, co wypełnia mój czas, daje energię 
i szczęście.

GGP: Od jak dawna trenujesz? 
JU: W czerwcu kończę 13 lat, a trenu-

ję od 8 roku życia. Na początku treningi 
odbywały się 2-3 razy w tygodniu. Teraz 
trenuję codziennie, a w piątki mam me-
cze ligowe. W poniedziałki mam treningi 
indywidualne z Kacprem Lachowiczem, 
trenerem, który współpracuje z Marci-
nem Gortatem i prowadzi kliniki junior 
NBA. W niedzielę trenuję, ze starszymi 
o 2 lata kolegami, pod okiem Andrzeja 
Pluty, byłego wielokrotnego reprezen-
tanta Polski.

GGP: Mimo młodego wieku masz 
już wiele sukcesów na koncie. Który 
jest dla Ciebie najważniejszy?

JU: Tak, praktycznie z każdego tur-
nieju przywożę wyróżnienia indywidu-
alne. Najważniejsze są dla mnie dwa: 
wygranie Marcin Gortat Camp 2017  
i Mistrzostwo Polski na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, które zdobyłem 

11 lutego br. w Łańcucie, jako reprezen-
tant kadry wojewódzkiej z kolegami 
starszymi w kategorii U14. 

GGP: W zeszłym roku wygrałeś 
Marcin Gortat Camp, co to za wyda-
rzenie?

JU: To super impreza, którą wraz  
z Marcinem prowadzą trenerzy i za-
wodnicy NBA. Były 4 Campy w Polsce,  
a ja wygrałem w Dąbrowie Górniczej. To 
był mój trzeci Camp, w którym brałem 
udział. Wcześniej zawsze był ktoś lepszy 
ode mnie, ale ja się nie poddałem. Bar-
dzo chciałem wygrać bo wiedziałem jaka 
jest nagroda (śmiech). Polecam udział 
wszystkim w tym roku.

GGP: W styczniu na zaproszenie 
Marcin Gortata poleciałeś do USA na 
tygodniowy pobyt w Waszyngtonie. 
Jak wrażenia?

JU: Niesamowite uczucie. Do USA 
poleciałem razem z tatą. W Waszyng-
tonie dużo zwiedzaliśmy, m.in. Capitol, 
Biały Dom, Mauzoleum Abrahama Lin-
colna i pomnik T. Kościuszki. Byliśmy też 
w największym na świecie Muzeum Lot-
nictwa i Kosmonautyki, gdzie stoją róż-
ne samoloty i rakiety z NASA do których 
można wejść. Zwiedziliśmy campus 
jednego z największych uniwersytetów  
w USA – Georgetown oraz chińską dziel-
nicę, w której jest hala Washington Wi-
zards, gdzie byłem na 2 meczach NBA.

GGP: Trenowałeś z zawodnikami 
Washington Wizards?

JU: Tak, ale nie ze wszystkimi. Mieli-
śmy za to trening z 7 trenerami, z któ-
rych każdy pracuje nad innym elemen-

tem koszykówki. Po treningu Marcin 
pokazał nam cały klub od środka: szat-
nie zawodników, siłownie, gabinety le-
karskie i odnowy biologicznej oraz cen-
trum prasowe. 

GGP: Jakie emocje towarzyszą 
podczas oglądania meczu NBA na 
żywo?

JU: To fantastyczne uczucie. Byłem 
na meczu z Orlando Magic i Brooklyn 
Nets. Ten drugi był Nocą Dziedzictwa 
Polskiego, na którym było dużo Pola-
ków z flagami. Przed każdym meczem 
jest hymn USA, a prawie 19 tysięcy kibi-
ców tworzy super atmosferę. Ciągle nie 
wierzę że tam byłem.

GGP: Jakim człowiekiem jest Mar-
cin Gortat?

JU: Marcin to super człowiek o do-
brym sercu. Miał dla nas dużo czasu  
i dbał o to żeby niczego nam nie bra-
kowało. Zjadł z nami kolację, żartował, 
dużo rozmawiał. Chciał i nalegał, żeby 
wszyscy mówili do niego po imieniu. 
Czułem, że jestem dla niego ważny.

GGP: Czy swoje przyszłe plany 
wiążesz z koszykówką?

JU: Zdecydowanie. To co przeżyłem  
i zobaczyłem jest dla mnie wielką moty-
wacją. Od września idę do szkoły sporto-
wej. Gra w NBA to moje marzenie. Wiem 
jednak, że droga tam jest długa i kręta 
i czeka mnie mnóstwo ciężkiej pracy, 
ale jestem na to gotowy. Chcę tam stu-
diować i obiecałem sobie, że pewnego 
dnia tam wrócę i zagram w NBA.

GGP: Dziękujemy za rozmowę 
 i trzymamy za Ciebie kciuki.

Jakub Ucieszyński ze zdobytymi pucharami oraz medalami

Jakub Ucieszyński 
w hali Washingon Wizards
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W uroczystości uczestniczyli zapro-
szeni goście: wójt gminy Psary Tomasz 
Sadłoń, sekretarz gminy Mirella Barań-
ska-Sorn, radny Aleksander Jewak oraz 
dyrektorzy placówek oświatowych z te-
renu gminy Psary. Spotkanie rozpoczął 
program artystyczny i prezentacja „Na 
ratunek Ziemi”. Następnie wójt Tomasz 
Sadłoń i sekretarz Mirella Barańska-Sorn 
wręczyli laureatom konkursu nagrody  
i pamiątkowe dyplomy.

Uwieńczeniem spotkania był happe-
ning ekologiczny „Stop! Spalaniu śmieci”. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli wyszli 
na ulice, by przypomnieć mieszkańcom 
o szkodliwości spalania śmieci w domo-
wych piecach. Poprzez kolorowe transpa-
renty i wykrzykiwane hasła „Nie truj dzieci! 
Nie pal śmieci” informowali, iż wydobywa-
jący się z kominów dym nie tylko zanie-

czyszcza środowisko, ale również zagraża 
zdrowiu każdego człowieka. Happening 
przyciągał uwagę, stąd wielka nadzieja, że 
akcja pomoże poprawić świadomość eko-

logiczną mieszkańców gminy.
Podobne demonstracje odbyły się 

również w innych placówkach. 23 stycz-
nia dzieci i młodzież z nauczycielami ze 
Szkoły Podstawowej w Psarach apelowali 
do mieszkańców za pomocą przygoto-
wanych banerów i okrzyków. Natomiast 
26 stycznia uczniowie z nauczycielami 
ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach 
przemaszerowali ulicami sołectwa oznaj-
miając powagę istniejącego problemu. 
Wśród okrzyków słuchać było hasła: „Na 
ochronie środowiska nasze zdrowie wie-
le zyska!”, „Świat zadymiony ma same 
złe strony!”, „Chcemy nieba błękitnego, 
a nie smogu trującego!”. Następnie pod 
budynkiem biblioteki został odczytany 
apel do mieszkańców o złym wpływie za-
nieczyszczonego powietrza na zdrowie 
ludzi. Red.

Na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska 
dających możliwości kontrolowania co jest spalane w 
domowych paleniskach, pracownicy tutejszego urzędu 
w asyście policji będą sprawdzać jakie paliwo grzew-
cze jest spalane w piecu. Kontrole będą odbywać się w 
dniach od 12 do 16 marca br. i będą przeprowadzone 
w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi spalania 
śmieci w piecach.

W domowych paleniskach jest bezwzględny zakaz pa-
lenia opakowań z tworzyw sztucznych , gumy, starych 

ubrań, folii, opon, starych mebli, płyt laminowanych czy 
wiórowych. Spalanie tego typu przedmiotów powoduje 
uwalnianie się niebezpiecznych związków chemicznych 
mających negatywny wpływ na otaczające nas środo-
wisko oraz zdrowie nasze i naszych bliskich.

W trakcie wizyt pracownicy urzędu poinformują także 
mieszkańców o zapisach antysmogowej uchwały Sejmi-
ku Województwa Śląskiego, która zobowiązuje właści-
cieli budynków mieszkalnych m.in. do  wymiany w okre-
ślonym czasie starych kotłów.

INFORMACJE

UCZNIOWIE WALCZĄ ZE SMOGIEM
24 stycznia w Szkole Podstawowej w Sarnowie rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny „Skok na smog”,  

w ramach którego dzieci i młodzież przygotowały ulotki antysmogowe.

Manifestacja uczniów z terenu gminy Psary

 UWAGA! 
W MARCU ODBĘDĄ SIĘ KONTROLE PALENISK DOMOWYCH

W związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi złej jakości powietrza w naszej gminie z powodu spalania  
w prywatnych kotłowniach odpadów w dniach od 12 do 16 marca zostaną przeprowadzone kontrole palenisk do-
mowych. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Psarach z transparentami
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ZAPUSTY NA WESOŁO W DĄBIU

Na imprezie wśród zgromadzonych 
gości znaleźli się: zastępca wójta Marta 
Szymiec, sekretarz gminy Psary Mirella 
Barańska –Sorn, radne Rady Gminy Psa-
ry Małgorzata Pasek i Grażyna Polasiak 
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Gminy Psary Anna Nagły.

Na imprezie zgromadzeni goście mieli 
okazję obejrzeć widowiska kabaretowe 
pt. „Piekło – niebo” w wykonaniu ze-
społu „Od – Do”, „Spotkanie kolegów”, 
które przedstawiła Kapela Gródków oraz 
skecz pt. „Kulawa gęś” zaprezentowane 
przezzespół Górzanie. Jako przedostatni 
na scenie pojawił się zespół śpiewaczy 

Dąbie, który ożywił obraz Józefa Cheł-
mońskiego „Babie lato”,  ukazującego 
codzienność życia ludzi na wsi. Wystę-
py zakończył gościnny występ zespołu 
„Grodźczanie” z Będzina, który przed-

stawił „Walentynkowe historie”,  czyli 
wszystko o miłości. Po zakończeniu wy-
stępów odbyła się zabawa taneczna, któ-
ra zakończyła okres karnawału w gminie 
Psary. GOK

Zespół Górzanie na scenie podczas występu Fot. H. Barańska

13 lutego w sali bankietowej przy 
OSP w Dąbiu odbyły się zapusty, 
czyli tradycyjna zabawa, która za-
kończyła okres karnawału.

KARNAWAŁ SENIORÓW
Życie seniorów nie musi być nudne i pozbawione kolorytu, zwłaszcza w karnawale. Dlatego też seniorzy z Klu-

bu Brzękowice-Goląsza starannie zaplanowali swoją aktywność tak, by pogodzić kontakt z naturą z szampańską 
zabawą.

28. dzień stycznia grupa spędziła  
w Kaletach - Leśnym Zakątku Śląska. To 
wyjątkowo ciche i spokojne o tej porze 
roku miejsce zachęciło wielu uczestni-
ków wycieczki do spaceru po leśnych 
ścieżkach i trasach wzdłuż zbiorników  
wodnych na Małej Panwi. Jedną z atrak-
cji dnia miał być kulig, ale ze względu na 
brak śniegu seniorzy musieli zadowo-
lić się przejażdżką siewierskim wozem 
po okolicy, co też nie było pozbawione 
uroku. Po tradycyjnym śląskim obiedzie 
rozpoczęło się wspólne biesiadowanie  
i kilkugodzinne karnawałowe party przy 
muzyce na żywo. 

Tydzień później klubowicze z grup-
ką swoich sympatyków spotkali się na 
wieczorku karnawałowym w  miejsco-
wej remizie.  Zabawa była przednia, tym 
bardziej, że motywem przewodnim balu 

były szalone lata osiemdziesiąte, dla wie-
lu czasy niezapomnianej młodości.  Były 
więc bujne fryzury i kolorowe stroje,  
a nawet … pożółkłe egzemplarze Trybu-
ny Robotniczej z tamtych lat, przegląda-
ne z dużym sentymentem.

Śmiech, dobra zabawa, konkursy z 
nagrodami, korowody, pociągi, kółecz-

ka i taneczne pary wirujące na parkiecie  
w rytm muzycznych hitów, to dowód, 
że bawić można się w każdym wieku,  
a taniec jest doskonałą formą ruchowej 
terapii. W 2018 rok klubowicze weszli 
 z przytupem i dużą dawką pozytywnej 
energii, którą z pewnością właściwie wy-
korzystają w kolejnych miesiącach. TKG

Seniorzy w Kaletach w klubowych kamizelkach odblaskowych

IRENA TRZCIONKA ŚWIĘTOWAŁA SWOJE 101 URODZINY

Irena Trzcionka, z domu Sochacka, 
córka Marianny i Antoniego, urodziła się 
9 stycznia 1917 r. w Psarach. W 1936 r. wy-
szła za mąż za Antoniego Trzcionkę. Uro-
dziła trzy córki: Irenę, Danutę i Zofię. Do-
czekała się czterech wnucząt i czterech 
prawnucząt. Wspólnie z mężem przez 
lata prowadziła gospodarstwo rolne  
w Gródkowie, pracując w nim z wielkim 

oddaniem i poświeceniem.
Nawet w trudnych i tragicznych mo-

mentach swojego życia, Irena Trzcionka 
zawsze była osobą prostolinijną z niewy-
czerpanymi pokładami cierpliwości, od-
wagi i miłości. Pomimo swojego wieku w 
dalszym ciągu jest ciekawa świata, pełna 
entuzjazmu i chęci do życia. Red.

Irena Trzcioka w dniu swoich 101 urodzin

9 stycznia br. w wyjątkowym dniu 101 urodzin Jubilatkę odwiedzili wójt 
gminy Psary Tomasz Sadłoń i sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn. Przed-
stawiciele gminy złożyli jej najserdeczniejsze życzenia oraz przekazali urodzi-
nowy prezent.

INFORMACJE
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Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

mają zaszczyt zaprosić na

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

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

www.gok.psary.pl   www.psary.plGMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY PSARY

SPEKTAKL TEATRALNY

PODWODNY ŚWIAT
16 marca 2018 r.

godz. 17:00
Ośrodek Kultury w Preczowie,

ul. Dębowa 1
Spektakl w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa

podczas, którego aktorzy zabiorą widzów
w podróż czarodziejską kapsułą poprzez

morza i oceany. Dzieci będą mogły zobaczyć 
jak wygląda życie pod wodą i czym różni się

od środowiska, które znają na co dzień.

Wstęp wolny!

POMOC DLA JAKUBA
Jakub ma wadę genetyczną i cierpi na wiele schorzeń m.in. tzw. Syndrom 
Pierre-Robina i epilepsję.  Konieczna jest stała rehabilitacja oraz stałe le-
czenie pod opieką wielu lekarzy specjalistów oraz m.in. dwóch klinik 
w Warszawie - Instytutu Matki i Dziecka oraz Centrum Słuchu i Mowy.
Konieczność stałej rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu me-
dycznego i częstych wyjazdów do Warszawy powoduje, że wy-
datki są znaczne. Bez pieniędzy przekazanych przez darczyń-
ców z odpisu 1% podatku, byłyby trudne do sfinansowania.
Kuba posiada specjalne konto w fundacji, z którego pieniądze mogą 
być wykorzystywane wyłącznie na jego leczenie, rehabilitację i za-

kup sprzętu medycznego - „Funda-
cja Dzieciom Zdążyć z Pomocą”.

KRS:  0000037904   
cel szczegółowy 
dla 1% podatku: 

7695 SOBCZYK JAKUB

POMOC DLA KONRADA
Konrad ma obecnie 17 lat. Od urodzenia cierpi na bardzo rzadką, złożo-
ną wadę układu kostnego pod postacią hemimelii strzałkowej (typ 3C). 
Jedyną jego szansą na normalne życie jest przeprowadzenie operacji.
Operacji tej nie można przeprowadzić w kraju. Koszt operacji w USA wy-
nosi 800 000 zł. Dla nas rodziców jest to kwota nieosiągalna. Z Państwa 
pomocą możemy sprawić, że jego życie będzie wyglądało normalnie.  
Bardzo prosimy w imieniu Konrada i swoim o przekazanie daro-
wizn na konto fundacji „KOCHAJ ŻYCIE” – numer konta: 65 8004 
0002 2010 0019 7898 0002 z dopiskiem dla Konrada Kotuła  wpła-
ty od darczyńców, a także przekazanie 1% Państwa podatku z PIT.

KRS: 0000280475
cel szczegółowy 
dla 1% podatku: 

Dla Konrad Kotuła

PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU NASZYM MIESZKAŃCOM

Ludowy Klub Sportowy Jedność Strzyżowice planuje wydać monogra-
fię z okazji przypadającego w 2020 roku 50- lecia jego założenia. W związku 
z tym, klub prosi mieszkańców o udostępnienie na potrzeby powstającej 
książki wszelkich fotografii, dokumentów i innych materiałów związanych 
z dziejami sportu w Strzyżowicach. Wszystkie wypożyczone materiały po 
ich digitalizacji zostaną zwrócone właścicielom, a ich nazwiska zamiesz-
czone w publikacji.

Osoby zainteresowane ich udostępnieniem proszone są  o kontakt ma-

ilowy: rudy29a@wp.pl lub telefoniczny 604 197 325. Autorami monografii 
będą: Marcin Rudy, dr historii, pracownik Muzeum Zagłębia w Będzinie, 
współautor m.in. monografii parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowicach, 
gdzie mieszka, a także licznych publikacji na temat historii sportu oraz Mar-
cin Malinowski, kierownik piłkarskiej drużyny Jedność Strzyżowice, założy-
ciel i redaktor internetowej strony klubu, autor materiałów publikowanych 
m.in. w katowickim „Sporcie” oraz portalu iGol.pl, również mieszkaniec 
Strzyżowic.

POWSTAJE MONOGRAFIA JEDNOŚCI STRZYŻOWICE
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POMÓŻ WIKTORII W WALCE O ZDROWIE
Wiktoria urodziła się 26 marca 2014 roku. W pierwszej dobie życia została 
zoperowana w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z po-
wodu niedrożności jelita. Niestety okazało się , że jej jelito cienkie nie było 
niedrożne lecz martwe i zostało usunięte w całości. Obecnie Wiktoria jest 
karmiona pozajelitowo, przy pomocy cewnika wprowadzonego na stałe do 

żyły centralnej. Codzienna pielęgnacja i karmie-
nie wymagają zachowania specjalnych proce-
dur, ze względu na bardzo duże ryzyko zakażeń 
i powikłań zagrażających jej życiu. 

Wiktoria nie je i nie pije, tak jak inne dzieci. Nie 
zna smaku jedzenia. Jej jedzenie to płyn poda-
wany bezpośrednio do krwioobiegu, przez 20 
godzin dziennie, za pomocą specjalnej pompy. 
Jedyną szansą Wiktorii na Normalne Życie jest 
przeszczep jelita cienkiego. 

Będziemy wdzięczni za POMOC w zbieraniu środków na leczenie, rehabi-
litację, a w przyszłości przeszczep dla Wiktorii. Wiktoria jest podopieczną 
fundacji „Zdążyć z Pomocą”. 

Konto Fundacji, na które można wpłacać darowizny:  
Alior Banks S.A 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 
Tytułem: 24451 Kubik Wiktoria darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Można również przekazać 1% podatku: 

KRS: 0000037904 
cel szczegółowy dla 1%:

24451 Kubik Wiktoria

POMOCY MOŻNA TAKŻE UDZIELIĆ ZBIERAJĄC NAKRĘTKI. 

1% DLA MADZI
Magda Sobczyk ma 8 lat. Jej problemy 
zdrowotne rozpoczęły się gdy miała 11 
miesięcy, wtedy to zdiagnozowano u niej 
guz splotu naczyniówkowego komory 
bocznej prawej (guz mózgu). W okresie 
od 05.2011 r. do 08. 2011 r. przeszła pięć 
operacji. W 2014 r. z powodu dysfunkcji 
układu zastawkowego przeszła operację 
reimplantacji drenu obwodowego układu 

zastawkowego. Obecnie Magda ma problemy ze wzrokiem oraz ma nie-
dowład lewostronny, a co za tym idzie krótsze kończyny lewe, dlatego tak 
ważna dla niej w okresie wzrostu jest systematyczna rehabilitacja. Koszty 
rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego prosimy o wsparcie i przekazanie 
1% na Magdę lub ewentualne wpłaty na konto Fundacji ISKIERKA, ING 
Bank Śląski nr konta: 45 1050 0099 6781 1000 1000 0263 z dopiskiem „dla 
Magdy Sobczyk”. 

KRS: 0000248546 
cel szczegółowy dla 1%: Magda Sobczyk

POMOC DLA OLI
Ola, studentka filologii angielskiej, potrzebuje wsparcia w walce o samo-
dzielność utraconą po urazie kręgosłupa. Możesz okazać je przekazując 
swój 1% podatku lub darowiznę:

Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa

o numerze: Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

z dopiskiem  „1335 Mosioł Ola – pomoc i ochrona zdrowia”

KRS: 0000037904 
cel szczegółowy 
dla 1% podatku: 

1335, Mosioł Ola

POMOC DLA BIANKI
Bianka Grądzka ma 11 lat. Kiedy była dwu i pół letnią dziewczynką pojawiły 
się u niej objawy epilepsji. Był to zaledwie „wierzchołek lodowej góry”, która 
nosi nazwę ceroidolipofuscynoza.
U dzieci chorych stwierdza się zaburzenia umysłowe, nasilające się drgaw-
ki, pogarszanie się wzroku i sprawności motorycznej. Objawia się szybko 
postępującym zanikiem sprawności ruchowej i intelektualnej. Diagnoza, 
stwierdzająca ją, to zasadniczo wyrok. Jak do tej pory, nie znaleziono spo-
sobu na wyleczenie.
Choroba Bianki bardzo spustoszyła jej mózg, co uniemożliwiło kontakt  
z nią. Czasem, gdy jest lepszy dzień bez ataków, udaje się wychwycić jej 
lekki uśmiech i zaciekawienie, ale niestety coraz rzadziej... Bianula podda-
wana jest codziennej rehabilitacji, aby uniknąć bardzo bolesnych przykur-
czy. Bianka była w Nowym Yorku na kwalifikacjach do terapii genowej, ale 
niestety nie została zakwalifikowana do niej. Rodzice starali się także dostać 

na terapię enzymatyczną do Hamburga, ale tam też dowiedzieli się, że jest 
już dla nich za późno… Mimo to nie tracą nadziei, że kiedyś uda im się po-
moc ich córeczce.
Koszt miesięcznej rehabilitacji to tysiąc złotych i wiele jeszcze innych wydat-
ków typu pieluchy, zdrowa żywność i środki 
higieniczne, nie wspominając o kosmicznie 
drogich sprzętach rehabilitacyjnych.

KRS: 0000037904 
cel szczegółowy 
dla 1% podatku: 

19038, Bianka Grądzka

POMOC DLA KACPRA
Kacper urodził się 05.01.2000 r. W wieku 3 lat został zdiagnozowany u niego 
autyzm wczesnodziecięcy. Kacper ma szansę na normalne życie, ale jest to 
możliwe tylko dzięki Waszej pomocy.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Kacper nadal nie mówi, ma 
problemy z integracją sensoryczną, czyli czuciem własnego ciała. Jest pod 
opieką kilku specjalistów. Dzięki dotychczasowej terapii i prywatnemu lecze-
niu przejawia już zachowanie społeczne, nawiązuje kontakt, dużo więcej rozu-
mie. Dla nas rodziców jest to nadzieja, że Kacper ma jeszcze szanse być świa-
domym dzieckiem. Niestety leczenie oraz niektóre terapie nie są refundowane 
przez NFZ. My wiemy, że można zrobić więcej i dlatego apelujemy o pomoc. 
Dzięki wpłatom z 1% nasz syn będzie mógł wyjechać na turnus rehabilitacyj-
ny oraz korzystać z codziennej rehabilitacji, terapii i leczenia. Kacper jest pod 
opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” . 

Darowizny można wpłacać na konto Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior Bank S.A.  
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 
Tytułem: 10193 Szczypa Kacper darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia 

KRS: 0000037904
cel szczegółowy 
dla 1% podatku: 

10193, SZCZYPA KACPER


