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Osiem gotowych projektуw zagospodarowania przestrzeni
publicznej
W 2012 r. samorząd gminny
zlecił wykonanie 8 projektуw
zagospodarowania przestrzeni
publicznej. Kosztem 117 096 zł
powstały projekty
zagospodarowania terenуw w
Strzyżowicach, Preczowie,
Psarach i Gуrze Siewierskiej.
Gotowy jest już projekt
zagospodarowania placu przed
remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Strzyżowicach. Jest
to centralny punkt
miejscowości, który odwiedzają
korzystający z usług Poczty
Polskiej, przychodni zdrowia
oraz biblioteki. Projekt
przewiduje wykonanie parkingu
z 24 miejscami postojowymi
przed głównym wejściem do
budynku, na który wjazd będzie
znajdować się od ul. Belnej. W
tym zakresie projekt będzie
realizowany już w roku 2013.
Dodatkowo projektanci przewidzieli
także zagospodarowanie pozostałej
części działki przy remizie OSP i tak,

Wizualizacja planu zagospodarowania placu przy budynku OSP w Strzyżowicach.

przy sali widowiskowej, przewidziano
parking z 10 miejscami postojowymi, w
tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Ta
część według założeń w dokumentacji

Wizualizacja planu zagospodarowania placu przy budynku OSP w Preczowie.

ma być miejscem, w którym będą się
mogły w przyszłości odbywać imprezy
okolicznościowe, dlatego
zaprojektowano tutaj podest dla
orkiestry o wymiarach 3m x 1m.
Zapewniona jest również komunikacja z
placu do drogi wojewódzkiej poprzez
chodnik przebiegający przy placu
zabaw.
Kolejny projekt dotyczy stadionu
Jedności Strzyżowice. Projektanci
przewidzieli tutaj wykonanie nowej
trybuny z miejscami siedzącymi dla 228
kibiców, piłkochwytów za bramkami,
ogrodzenia wokół stadionu oraz
parkingu przy budynku szatni, na który
będzie można dostać się z ul. Podwale.
Dwa projekty zagospodarowania
przestrzeni publicznej dotyczyły
sołectwa Preczów. Firma Comtarex
przygotowała projekt przebudowy i
zagospodarowania budynku remizy
strażackiej oraz placu do niej
przylegającego. Większość prac
budowlanych w budynku została
cd. na str. 2
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wykonana w 2012 r. i polegała na
przebudowie głównego wejścia,
podniesienia poziomu holu
wejściowego oraz wykonaniu
termomodernizacji i nowej elewacji.
Projekt zagospodarowania placu
przyległego do OSP przewiduje z kolei
wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
zadaszonej sceny, siłowni zewnętrznej
dla dorosłych oraz górki do zjeżdżania
na sankach. Zmodernizowana zostanie
droga dojazdowa łącząca garaże OSP z
ul. Szkolną, powstaną też liczne alejki z
ławkami do wypoczynku. Drugi projekt
dotyczył modernizacji budynku
Błyskawicy Preczów oraz stworzenia w
jego pobliżu trybun, parkingu,
piłkochwytów oraz ogrodzenia terenu
działki. Prace budowlane polegające na
dokończeniu budowy i wykonaniu
nowej elewacji budynku już się
rozpoczęły i będą trwały do końca maja
tego roku. Projekt ten jako jedyny nie
został wykonany przez firmę Comtarex,
a przez VIS Projekt z Tychów.
W 2012 r. powstały trzy projekty
zagospodarowania przestrzenni
publicznej w Psarach. Ciekawy projekt
przedstawiono dla terenu przy remizie
OSP w Psarach i centrali Gminnej
Biblioteki. Przewiduje on powstanie 16
miejsc parkingowych, zadaszonej sceny
wraz z rozległym terenem zielonym,
stworzenie mini placu zabaw oraz
wyczekiwanego przez młodzież skate
parku. Dokumentacja wykonana przez
firmę Comtarex przewiduje również
przebudowę zatoki autobusowej przy
ul. Szkolnej i lepsze wyeksponowanie
znajdującego się obecnie na placu
zabytku pożarnictwa.
Kolejny projekt to zagospodarowanie
otoczenia stadionu Iskry Psary i
dokończenie prac na tym obiekcie.
Powstaną tutaj piłkochwyty za
bramkami, brukowany wyjazd na ul.
Malinowicką, a w miejscu istniejącego
asfaltowego boiska do tenisa ziemnego,

Wizualizacja zagospodarowania placu przy remizie OSP w Górze Siewierskiej.

plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią.
Trzeci projekt dla sołectwa Psary
przedstawia plan zagospodarowania
parku przy ul. Zwycięstwa. Przewiduje
on skrócenie głównej parkowej alei
prowadzącej do pomnika żołnierza
radzieckiego i wykonanie jej z nowych
materiałów, według projektu na jej
końcu znajdować się będzie nowy
pomnik o tematyce patriotycznej
odwołujący się do historii Polski i naszej
gminy. Firma Comtarex przewidziała,
że pomnik żołnierza radzieckiego
będzie poddany renowacji sylwetki, a
część cokołowa zostanie rozebrana, a
następnie odtworzona w
dotychczasowym kształcie. W parku
znajdować się będą jeszcze 4 polany
tematyczne. Projektowane place mają
kształt koła o średnicy 20 metrów, a
dookoła nich będą ustawione ławki.
Ostatni projekt przygotowany przez
Comtarex dotyczył placu przy OSP w
Górze Siewierskiej oraz budynku,
pomiędzy ul. Chopina a Ogrodową. W
budynku straży utworzona ma być
kawiarenka internetowa, do której
gminna brygada remontowa obecnie
buduje boczne wejście. Prace mają
potrwać do połowy marca.
Rozbudowane zostaną garaże

strażackie, w których zainstalowane
zostaną nowe składane bramy, na ten
zakres prac został już ogłoszony
przetarg, a wykonawcę poznamy w
ciągu najbliższego miesiąca. Na placu z
kolei powstanie ciąg chodnikowy
łączący dwie ulice, zewnętrzna
siłownia, scena a w miejscu zasypanego
stawu - oczko wodne. Przy budynku
OSP zaprojektowano także sporo zieleni
oraz ławek.
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
podsumowuje powstałe projekty: Posiadamy wiele wartościowych działek
gminnych położonych w centrach
miejscowości, które niestety rzadko
realizują cały swój potencjał jako
miejsca spotkań i integracji
mieszkańców, dlatego zdecydowaliśmy
się zlecić architektom wybranym w
przetargu wykonanie projektów
zagospodarowania przestrzeni
publicznej. Realizacja części z nich
została już rozpoczęta jak np.
przebudowa budynków remiz w
Przeczowie i Górze Siewierskiej, a
wkrótce rozpocznie się I etap budowy
placu przed remizą OSP w
Strzyżowicach. Pozostałe projekty będą
sukcesywnie realizowane w następnych
latach. Red.

Wizualizacja planu zagospodarowania placu przy remizie OSP w Psarach.
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Szkoła Podstawowa w Dąbiu realizuje projekt „Cyfrowa szkoła”
W Szkole Podstawowej w Dąbiu jest
realizowany innowacyjny projekt
edukacyjny Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji wchodzący w skład
Rządowego programu „Cyfrowa
szkoła”. Szkoła w Dąbiu
zakwalifikowała się do udziału w
programie jako jedna z 24 szkуł w całej
Polsce.
W ramach projektu szkoła w Dąbiu
otrzymała pomoce dydaktyczne w
postaci sprzętu komputerowego dla
uczniów i nauczycieli, wyposażenia sal
lekcyjnych, sieci Wi – Fi, a także
wsparcia w postaci szkoleń dla
nauczycieli biorących udział w
projekcie oraz dostępu do materiałów
dydaktycznych. Do szkoły zostały
zakupione pomoce dydaktyczne, które
przekazano w postaci darowizny, a są to
między innymi: 11 notebooków,
projektor multimedialny, przenośny
ekran projekcyjny, 4 kamery cyfrowe,
skaner płaski oraz tablet graficzny. W
projekcie biorą udział uczniowie klasy
IV. Co ważne, aby wziąć udział w
projekcie placówka nie musi wnieść
kosztu własnego. Jak możemy się
domyślać projekt bardzo podoba się
czwartoklasistom - . „Cieszymy się, że

Czwartoklasiści z notebookami.

nasza szkoła została wybrana do
programu „Cyfrowa Szkoła” Dzięki
nowemu sprzętowi nasze lekcje są
jeszcze ciekawsze i bardziej atrakcyjne”
wypowiedź Oliwii Wiązek z klasy IV. „Mnie najbardziej cieszą kamery
cyfrowe. Dzięki nim możemy zachować

Uczniowie z Dąbia pracują podczas jednej z lekcji na notebookach.

w kadrze najciekawsze wydarzenia z
życia szkoły. Wreszcie będę mógł
zrealizować swój pierwszy film.”
Wypowiedź Macieja Lisa z klasy IV.
Projekt „Cyfrowa Szkoła” ma na celu
zbadanie w jaki sposób dzieci i młodzież
oraz społeczność szkolna, poprzez
poszczególne działania realizuje swoje
potrzeby edukacyjne za pomocą
nowych narzędzi i technologii
cyfrowych. - Cieszę się, że naszej szkole
udało się zakwalifikować do udziału w
projekcie Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji, jestem przekonana, że nasi
uczniowie, zwłaszcza ci, którzy nie mają
dostępu do Internetu na co dzień
poszerzą swoją wiedzę oraz rozwiną
kompetencje, a kadra nauczycielska z
kolei pozna nowe sposoby dotyczące
innowacyjnego sposobu prowadzenia
zajęć. - mówi Grażyna Trzcionka
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu.
Red.

Po raz kolejny pomogliśmy osobom potrzebującym z naszej gminy
Jak co roku w okresie świątecznym
Pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej założyli Komitet
Organizacyjny, ktуrego celem była
zbiуrka żywności oraz artykułуw
chemii gospodarczej dla najbardziej
potrzebujących mieszkańcуw gminy
Psary, akcja trwała w dniach 3 – 14
grudnia 2012r.
13 grudnia 2012r. w godzinach 9.00 –
15.00 członkowie Komitetu
przeprowadzili zbiórkę żywności w
sklepach, które zgodziły się włączyć do
akcji. Mieszkańcy gminy mogli

dostarczyć również artykuły spożywcze
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy
Społecznej. Następnego dnia
członkowie Komitetu odebrali żywność
zbieraną przez uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum oraz
Urzędu Gminy. Wśród społeczności
szkolnej najwięcej żywności
zgromadzono w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach.
Wszystkie artykuły zebrane w ramach
akcji były ewidencjonowane. Udało się
cd. na str. 3

Część zgromadzonych darów.
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cd. na str. 4
zgromadzić 300 sztuk różnego
rodzaju asortymentu na
szacunkową kwotę 5084,23 zł.
Zebrane artykuły zostały
rozdysponowane wśród 61 rodzin
(140 osób) wytypowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Akcja "Lokalna zbiórka żywności"
była przeprowadzona bezpłatnie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Psarach składa serdeczne
podziękowania wszystkim
ludziom dobrej woli za

uczestnictwo, dar serca i
życzliwość. - Za współpracę przy
organizacji i przeprowadzeniu
zbiórki szczególnie dziękujemy
właścicielom i pracownikom
sklepów, a także Dyrekcji,
nauczycielom, całej społeczności
placówek oświatowych z terenu
Gminy oraz pracownikom Urzędu
Gminy w Psarach. - mówi
Agnieszka Sarnik Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Psarach. OPS Psary.

Rada Gminy Informuje
28 grudnia br. odbyła się XXVI –
ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy
Psary, której jednym z głównych
tematów było podjęcie uchwały
budżetowej Gminy Psary na rok 2013.
W uchwale budżetowej ustalono
dochody budżetu Gminy Psary w łącznej
kwocie 28,6 mln zł, w tym dochody
bieżące na kwotę 26.405 288,96 zł oraz
dochody majątkowe na kwotę 3, 6 mln
zł. Ustalono również wydatki budżetu
Gminy Psary na 2013 rok w łącznej
kwocie 31,8 mln zł, z tego wydatki
bieżące na kwotę 26.305 288,96 zł oraz
wydatki majątkowe 5 589 146,70 zł.
Regionalna Izba w Katowicach
pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu.
Podczas sesji Rady Gminy, budżet
przegłosowano jednogłośnie.
W przyszłym roku planuje się
wykonać szereg inwestycji na łączną
kwotę 5.589 146,70 zł, które przyczynią
się do rozwoju i podniesienia
atrakcyjności naszej Gminy.
Wśród najważniejszych inwestycji,
któych realizacje planuje się rozpocząć
w 2013 roku są:
 budowa ul. Kościuszki w Górze
Siewierskiej z podziałem na dwa lata,
 zagospodarowanie terenu za OPS w
Psarach,
 wymiana wodociągu,
 rozbudowa biblioteki w Psarach,
 budowa szatni LKS w Preczowie,
 zagospodarowanie placu przed
remizą OSP w Strzyżowicach,
 remont budynku OSP w Górze
Siewierskiej,
 zagospodarowanie placu przy OSP
w Sarnowie,
 termomodernizacja budynku
gminnego w Malinowicach,
 termomodernizacja budynku
Ośrodka Kultury w Dąbiu,
 zagospodarowanie terenu przy
boisku w Goląszy Górnej,
 wykonanie projektów technicznych

ul. Szkolnej w Preczowie, ul. Bocznej w
Strzyżowicach, chodnika do Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Sarnowie,
 dobudowa oświetlenia ulicznego
ul. Górna w Preczowie, Wspólna w
Gródkowie, Czerwony Kamień,
 ogrodzenie Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach,
 odwodnienie dróg gminnych,
 utwardzenie nawierzchni dróg
gminnych,
 modernizacja nawierzchni dróg
gminnych,
 dofinansowanie budowy chodników
przy drogach powiatowych.
Oprócz uchwały budżetowej podjęto
uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Psary na lata 2013 – 2033, za
przyjęciem której opowiedzieli się
wszyscy radni.
W dalszej części sesji, podjęto
następujące uchwały:
 Podziału gminy Psary na stałe
obwody głosowania,
 Zmian w budżecie gminy na 2012r.,
 Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Psary,
 Wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty,
Ustalono stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 10,00 zł od
osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, oraz
16,00 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość w sposób nieselektywny.
 Wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
 Terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Uchwalono, iż opłata za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi płatna będzie raz w
miesiącu w terminie do 25 dnia każdego
miesiąca. Ustalono kwartalny okres
rozliczeniowy opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po kwartale.
 Szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
 Oddania w dzierżawę
nieruchomości zabudowanej
budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Psarach,
 Radni wyrazili zgodę na oddanie w
dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości
położonej w Psarach zabudowanej
budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia
z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gospodarczej z zakresu
opieki medycznej,
 Wyrażenia zgody na dzierżawę na
okres 2 lat nieruchomości gruntowych
stanowiących mienie komunalne gminy
położonych w obrębie: Preczów,
Sarnów, Malinowice, Brzękowice
Dolne,
 Uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach
na 2013r.,
 Uchwalenia Rocznego Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
 Uchwalenia Rocznego Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie,
 Zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji Rady na I półrocze 2013r.,
 Odmowy wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
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Zakończyliśmy realizację projektu „Akademia pierwszoklasisty”
oraz szkolenia w formie warsztatowej
ukazały wszystkim tym grupom szerokie
korzyści z wcześniejszego
rozpoczynania przez dzieci edukacji
szkolnej. Psycholog prezentował
rodzicom sposoby wspierania dzieci w
procesie przystosowania się do nowego
otoczenia i nowych obowiązków.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
poznali stosowane wobec dzieci 6letnich praktyki nauczycieli tej
placówki, która we wrześniu 2012 roku
stworzyła klasę wyłącznie z 6-letnich
dzieci. Dzieci 5-letnie chętnie
uczestniczyły w zajęciach otwartych
organizowanych w klasach I. Brały
czynny udział w prowadzonych
lekcjach pod okiem
rodziców lub
opiekunów, natomiast
rodzice uczestnicząc
w zajęciach otwartych
mieli możliwość
nawiązania relacji z
nauczycielami
prowadzącymi zajęcia,
a nauczyciele mieli
możliwość poznania
oczekiwań rodziców.
Rodzice dzieci 5letnich na grudniowym
s p o t k a n i u
podsumowującym
zadanie publiczne
Spotkanie z obecnymi pięciolatkami w Sarnowie.
mieli możliwość

15 grudnia ubiegłego roku w 4
gminnych placуwkach oświatowych
zakończyła się realizacja projektu pn.
„Akademia pierwszoklasisty”
promującego przyjazną adaptację
dzieci 6-letnich w edukacji szkolnej.
Wdrażanie i realizacja projektu
zakończyła się dużym sukcesem.
W ramach zadania odbywały się
zajęcia otwarte oraz cykl szkoleń dla
rodziców i nauczycieli. Obie grupy
chętnie i licznie uczestniczyły w
szkoleniach. Szkolenia dla rodziców,
rad rodziców oraz nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej prowadzone przez
wykwalifikowanego psychologa w
oparciu o prezentacje multimedialne

spotkać się również z rodzicami dzieci
klas I szkół podstawowych, zwłaszcza
tymi, którzy rozpoczęli naukę w
szkołach w wieku 6 lat. Spotkanie to
miało na celu wymianę doświadczeń
oraz zniwelowanie ewentualnych obaw
rodziców dzieci 5-letnich związanych z
posłaniem dzieci do szkół.
Ponadto każda z placówek została
wyposażona w identyczny komplet
nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
które będą w przyszłości
wykorzystywane do codziennych zajęć
w klasach pierwszych szkół
podstawowych.
Z anonimowych ankiet wypełnianych
przez rodziców
na zakończenie
projektu wynika, że większość rodziców
po rozmowach na spotkaniach
z dyrektorem oraz szkoleniu
z psychologiem jest zdecydowana
zapisać swoje dzieci do klas pierwszych
w wieku 6-lat. Zatem główny cel zadania
został osiągnięty, tj. rodzice chętniej niż
w latach ubiegłych poślą swoje dzieci do
szkół. Red.

Od czerwca będą zmiany w systemie gospodarowania odpadami

28 grudnia 2012r Rada Gminy Psary
przyjęła uchwały dotyczące nowego
modelu systemu gospodarki odpadami,
ktуry wynika ze zmian w przepisach
uchwalonych przez parlamentarzystуw
w 2011 roku.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach właściciel
nieruchomości do 30 czerwca 2013r.
winien przekazywać zebrane odpady
komunalne przedsiębiorcy, z którym
posiada zawartą umowę na odbiór
odpadów komunalnych. Natomiast od 1
lipca przyszłego roku właściciele
nieruchomości są zwolnieni z
obowiązku zawierania indywidualnych
umów z przedsiębiorcą, a zebrane
odpady komunalne będą przekazywać
jednemu podmiotowi wskazanemu
przez gminę, wyłonionemu w drodze
przetargu. Należy również pamiętać,
aby najpóźniej do dnia 30 czerwca
2013r. rozwiązać obowiązującą umowę
z przedsiębiorcą na odbiór odpadów

komunalnych. Nowy model gospodarki
odpadami zakłada, że to gmina jest
odpowiedzialna za funkcjonowanie
całego systemu, czyli m.in.
przygotowanie przetargu na wyłonienie
podmiotu odbierającego i
zagospodarowującego odpady
komunalne od właścicieli
nieruchomości.
Przyjęty uchwałą Rady Gminy Psary
regulamin utrzymania czystości i
porządku w Gminie Psary, określa
zczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Psary oraz nieruchomościach
mieszkańców. Zasady dotyczą przede
wszystkim rodzaju i minimalnej
pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, częstotliwości i sposobu
pozbywania się odpadów z terenu
nieruchomości.
Zgodnie z treścią uchwały dotyczącej
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
odpady zbierane w
sposób selektywny będą odbierane w
każdej zebranej ilości, natomiast
odpady komunalne zmieszane będą
odbierane w ilości 60l na mieszkańca,
Na terenie gminy zostanie utworzony
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych , gdzie będzie można
dostarczyć przeterminowane leki i
chemikalia, metale, zużyte baterie i
akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz odpady komunalne
ulegających biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegających
biodegradacji oraz odpady zielone.
Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będzie ustalana w oparciu
o liczbę mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość, a wysokość stawki
opłaty na osobę w wynosić będzie 10 zł
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za osobę na miesiąc w przypadku, gdy
odpady są zbierane w sposób
selektywny i 16 zł za osobę na miesiąc
w przypadku, gdy odpady są
niesegregowane.
Uchwałą został również okreslony
wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, w której
właściciel nieruchomości poda liczbę

osób zamieszkujących nieruchomość i
wyliczy miesięczną stawkę opłaty.
Pierwszą deklarację, właściciel
nieruchomości będzie musiał złożyć w
terminie do 15 kwietnia 2013 roku a
obowiązkowa opłata za
gospodarowanie odpadami będzie
uiszczana miesięcznie na na konto
Gminy Psary poczynając od lipca 2013
r.
Należy również zaznaczyć, iż system

nie obejmuje
nieruchomości
niezamieszkanych, na których powstają
odpady (czyli na przykład posesji, na
których prowadzona jest działalność
gospodarcza). Właściciele tych
nieruchomości tak jak dotąd
zobowiązani będą do podpisania
umowy z odpowiednią firmą, która
będzie odbierać śmieci z ich terenu.
Red.

Jak uczyć się nowocześnie?
W ramach projektu Europejskiego
Funduszu Społecznego- oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, w Szkole Podstawowej w
Sarnowie oraz w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach, realizowany jest
projekt „Sposoby na szybkie i
efektywne uczenie się- dzieci powinny
je znać” w ramach, ktуrego
prowadzone są dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci z klas V i VI, a
ich celem jest podniesienie
umiejętności uczenia się, zwiększenie
świadomości edukacyjnej wśrуd dzieci
i ich rodzicуw.
Kurs prowadzony jest w małych 1012 osobowych grupach i odbywa się 2
razy w tygodniu. Szkolenia dla dzieci
prowadzone są przez autoryzowanych
trenerów Szkoły Pamięci SPW.
Na początku kursu dzieci poznają
techniki koncentracji oraz nowoczesne
metody mnemotechniczne. Kurs
rozpoczyna się od najłatwiejszej metody
łańcuszkowej. Dzieci zaczynają zabawę
z technikami zapamiętywania ucząc się
łańcuszków skojarzeniowych. Jest to
ciekawa metoda zapamiętywania,
ponieważ bardzo rozwija prawą półkulę
mózgową, czyli półkulę związaną z
wyobraźnią i sztuką. Tworząc proste,
ale bardzo dynamiczne i fantazyjne
łańcuszki skojarzeń można zapamiętać
wiele elementów, a przy tym dodatkowo
rozwinąć wyobraźnię i fantazję u dzieci.
Następnie dzieci, już z wyćwiczoną
wyobraźnią, przystępują do nauki
kolejnej metody pamięciowej,
mianowicie uczą się metody lokalizacji
miejsc. Dzięki tej metodzie dzieci mogą
łatwiej i przyjemniej uczyć się geografii,
języka polskiego czy historii, rozwijając
przy tym lewą półkulę mózgu, czyli
półkulę matematyczną.
Kolejną przedstawioną metodą
mnemotechniczną są symbole. Jest to

Uczniowie chętnie angażują się w zajęcia.

najbardziej złożona metoda
zapamiętywania, ale też daje najlepsze
rezultaty. Zapamiętywanie dzięki
symbolice jest praktycznie niczym
nieograniczone. Również jest to
starożytna metoda i z sukcesem
wykorzystywana od wieków przez
mówców i naukowców. Dzięki tej
metodzie dzieci łatwiej i przyjemniej
nauczą się dat, numerów telefonów,
będą mogły łatwo kojarzyć fakty,
przyjemniej upłynie im nauka historii,
przyrody czy języków obcych.
Dodatkowo uczniowie zapoznają się
z metodami notowania nielinearnego,
czyli z tzw. mapami myśli. Są to
nowoczesne sposoby na kreatywne
notowanie, dzięki którym dzieci
oszczędzają czas tworząc notatki, a
efekty ich pracy powodują pobudzenie
wyobraźni oraz rozwój prawej półkuli
mózgu.
Na zakończenie kursu przewidziane
są zajęcia z kinezjologii edukacyjnej wg
Dennisona. Metoda ta zwana jest także
gimnastyką mózgu i polega na prostych
ćwiczeniach ruchowych, których
zadaniem jest zwiększenie połączeń

nerwowych w mózgu a przez to
poprawa wiedzy, koncentracji i
sprawności umysłowych u dzieci.
Na wszystkich zajęciach dzieci mogą
korzystać z prezentacji multimedialnych
oraz specjalistycznego oprogramowania
do ćwiczeń pamięci i koncentracji.
Dodatkowo uczniowie otrzymali
zeszyty ćwiczeń, karty pracy, kredki i
inne pomoce naukowe, dzięki którym
zajęcia stały się jeszcze ciekawsze i
bardziej urozmaicone.
-Trenerki ze Szkoły Pamięci uczyły
nas wielu metod zapamiętywania.
Wszystko to sprawiło, że uczenie się
tymi metodami staje się łatwe i
przyjemne. Cieszę się, że brałam udział
w tym Projekcie. - mówi Alicja Galeja z
klasy V, a jej koleżanka Oliwia Mazur z
klasy VI dodaje: - Byliśmy mile
zaskoczeni przyjemną atmosferą. Już od
pierwszej lekcji poczuliśmy sympatię do
trenerów i samych zajęć. Dzięki tym
lekcjom będziemy mieli czym się
wspierać podczas nauki, co z pewnością
pomoże nam osiągnąć sukces w nauce, a
szczególnie na sprawdzianie
szóstoklasisty. ZSP Sarnуw.
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Julia Broszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie laureatką
ogуlnopolskiego konkursu literackiego
Julia Broszkiewicz uczennica klasy
klasy VI Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
została laureatką konkursu „Aktywni
Babcia i Dziadek – mуj pomysł na wolny
czas na emeryturze”.
Rok 2012 został ogłoszony
Europejskim Rokiem Aktywności Osób

Nagrodzona Julia Broszkiewicz z mamą
i nauczycielką.

Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Z tego tytułu
uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Sarnowie wzięli
udział konkursie promującym
aktywność osób starszych.
26 listopada 2012r w siedzibie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie Minister Władysław
Kosiniak-Kamysz wręczył nagrody
zwycięzcom konkursu „Aktywni
Babcia i Dziadek – mój pomysł na
wolny czas na emeryturze”.
Laureatką konkursu w kategorii
szkół podstawowych została Julia
Broszkiewicz uczennica klasy VI
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr
2 w Sarnowie, która pod opieką
Małgorzaty Borowieckiej, napisała
esej promujący aktywność osób
starszych.
Zainteresowanie konkursem
(zgłoszono aż 300 prac z całej Polski)

oraz fakt, że już uczniowie szkół
podstawowych postanowili
zaakcentować swoje zdanie na
wskazany temat udowodnił, że poprzez
system edukacji kształtują się pozytywne
postawy ludzi młodych wobec tak
ważnego zagadnienia.
„Starość widziana oczami młodego
człowieka” niejednokrotnie jawi się jako
zjawisko pozytywne, gdzie człowiek
dojrzały realizuje się w pracy w
zmniejszonym wymiarze godzin bądź
poświęca się pracy społecznej, pomaga
swoim już dorosłym dzieciom w
wychowaniu wnuków. Ważne miejsce
we wspomnianej aktywności zajmuje
również Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Najważniejsze jednak że starszy
człowiek musi czuć się potrzebny,
wtedy stawia sobie cele stosownie do
swoich możliwości, cieszy się z tego, co
go jeszcze czaka, optymistycznie patrzy
w przyszłość. ZSP Sarnуw.

Przedświąteczne wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej
Przed Świętami Bożego Narodzenia były realizowane na rzecz osуb
w Ośrodku Pomocy Społecznej w najbardziej potrzebujących
Psarach odbył się szereg ważnych wsparcia z terenu naszej gminy.
6 grudnia, tradycyjnie już
przedsięwzięć, ktуre już po raz kolejny
Święty Mikołaj rozdał ponad 80
prezentów dzieciom, w tym
również niepełnosprawnym.
Obdarowano również paczkami
świątecznymi - żywnościowymi
ponad 60 rodzin będących w
trudnej sytuacji materialno bytowej. Paczki te przygotowano
dzięki hojności naszych
mieszkańców, uczniów lokalnych
szkół, sponsorów
i
w o l o n t a r i u s z y . A r t y k u ł y Najmłodsi mieli okazję spotkać się z Mikołajem.
spożywcze do paczek zostały
zebrane podczas Lokalnej Zbiórki Ośrodka spotkanie Wigilijne, w którym
Żywności o której piszemy na 5 stronie wzięło udział ponad 70 osób.
Wszystkim osobom zaangażowanym w
niniejszego numeru.
T u ż p r z e d Ś w i ę t a m i B o ż e g o realizację powyższych działań pragnę
Każde dziecko musiało wykonać zadanie,
N aro d zen i a zo rgan i zo w an o d l a serdecznie podziękować. OPS.
aby dostać prezent od Mikołaja.
bezdomnych, samotnych klientów

Wieczуr kolęd w Szkole Podstawowej w Grуdkowie
17 stycznia w Szkole Podsawowej w
Grуdkowie odbyła się uroczystość
wspуlnego kolędowania
i śpiewania pastorałek.
Myślą przewodnią tegorocznego
spotkania była wszechobecna miłość,
która jest najpiękniejszym uczuciem i
dzięki której świat
staje się coraz
lepszy. W
ten wyjątkowy wieczór

spotkali się przyjaciele naszej szkoły,
wójt gminy Tomasz Sadłoń, radny
Przemysław Krasoń,
sołtys Tadeusz
Majerczyk, rodzice uczniów,
emerytowani nauczyciele oraz
mieszkańcy Gródkowa. Wszystkich
zgromadzonych powitała dyrektor
szkoły – Bożena Wieczorek i zaprosiła
do występu dzieci. Uczniowie

zaprezentowali program artystyczny,
były kolędy i pastorałki oraz wiersze
związane ze Świętami Bożego
Narodzenia. Pełne miłości wiersze,
cudowne kolędy wniosły do spotkania
wiele uroku, radość i wspaniały nastój
świąteczny. W świątecznej, magicznej
scenerii pięknie prezentowały się
cd. ze str. 19
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cd. ze str. 19
występujące dzieci: białe aniołki.
Wieczór ten był pierwszym takiego
rodzaju, ale wszyscy mają nadzieję, że
przejdzie do tradycji szkoły. Wspólne
kolędowanie rozpoczęto utworem Jest
taki dzień oraz wzruszającymi znanymi
kolędami. Następnie uczniowie
zaprezentowali kolędy i pastorałki w
języku angielskim. Podczas koncertu
mieliśmy sposobność wysłuchać kolędy
w wersji instrumentalnej - „Wśród
nocnej ciszy” zagranej na gitarze przez
ucznia naszej szkoły. Wszyscy obecni z
radością włączyli się do wspólnego
wykonania kolejnych. Spotkanie zaczęto
od kolęd w języku polskim i tak też je
zakończono wzruszającą Kolędą dla
nieobecnych, niejednemu słuchaczowi
zakręciła się łza w oku. Podczas
koncertu mogliśmy usłyszeć kolędy w

Wieczór kolęd w Szkole Podstawowej w Gródkowie.

ciekawych aranżacjach, co
zawdzięczamy naszym muzykom,
którzy dołożyli wszelkich starań, aby
tradycyjne kolędy zalśniły nowym
blaskiem. Na zakończenie dyrektor
szkoły Bożena Wieczorek podziękowała

młodym wykonawcom i organizatorom,
natomiast wójt gminy Tomasz Sadłoń
skierował ciepłe słowa i życzenia do
wszystkich zebranych. Red.

W krainach wiecznej zimy konkurs literacko - plastyczny
13 grudnia w Bibliotece w Psarach
odbył się Konkurs literacki pt. „W
krainach wiecznej zimy” w ktуrym
wzięli udział uczniowie klas II ze Szkуł
Podstawowych Gminy Psary.
Uczestników obowiązywała dobra
znajomość książek A. i Cz.
Centkiewiczów „Zaczarowana zagroda”
i „Anaruk chłopiec z Grenlandii”.
Podczas konkursu każdą klasę II
reprezentował trzyosobowy zespół,
walczący o jak największą ilość punktów
przyznawanych w poszczególnych
konkurencjach.
I miejsce zajął Zespół 4 „Niedźwiadki
polarne” kl. II SP Gródków - 66 pkt, II
Zespół nr. 3 „Foczki” kl. II SP Dąbie - 62

pkt, III „ Zespół nr. 2 „Pingwinki” kl. IIa
SP Strzyżowice - 56 pkt, IV Zespół nr.1
„Eskimoski” kl. IIb SP - 53 pkt, V Zespół
nr. 5 „Polarnicy” kl. II SP Sarnów - 53 pkt.
Obecność w Bibliotece,
reprezentantów klas II, stała się też
okazją do podsumowania części
plastycznej konkursu, w którym brali
udział wszyscy uczniowie klas II.
Zbiorowe prace konkursowe
przedstawiające makiety Grenlandii i
Antarktydy okazały się bardzo
estetyczne, niezwykle pomysłowe i
urokliwe. Konieczność ich wykonania z
pewnością wpłynie na utrwalenie
uczest ni kom konkursu w ygl ądu
lodowych krain, a osobom

podziwiającym prace przybliży tak
dalekie nam kulturowo i klimatycznie
kontynenty.
Reprezentanci wszystkich klas, za tą
część konkursu otrzymali również z rąk
Sekretarz i Dyrektor GBP piękne albumy
o Antarktyce. Na szczególne
wyróżnienie zasłużyli sobie uczniowie
klas II ze SP w Strzyżowicach, bowiem
ich makiety wiernie i szczegółowo
przedstawiają nam wszystkie
charakterystyczne dla tych krain
elementy.
Od stycznia 2013 r. będzie można
podziwiać prace konkursowe w Filii nr 2
GBP w Strzyżowicach. GBP w Psarach.

Koncert zuchуw i wystawa szopek w psarskiej bibliotece
"Do Betlejem - z radością” ta nazwa
była hasłem przewodnim spotkania,
ktуre odbyło się 11 grudnia w Psarach .
Pierwsza część uroczystości czyli
żywiołowy, pełen optymizmu koncert
Drużyny Zuchów - Leśne Skrzaty ze
Strzyżowic miał miejsce w sali OSP w
Psarach. Muzyczną niespodziankę
sprawiła wszystkim Dominika Hamera,
która zaśpiewała trzy utwory nadające
magii temu miejscu. Drugą część
spotkania odbyła się w Bibliotece, gdzie
czekała na wszystkich wystawa
bożonarodzeniowych szopek.
Ekspozycja ta prezentowała 10 stajenek
z różnych stron świata. Wszystkie
eksponaty należą do zbiorów Leona
Kampki z Chorzowa. GBP w Psarach.
Gromada „Leśne Skrzaty” na scenie.
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Podsumowanie pracy samorządu gminnego w 2012r.
Dobiegł końca 2012r. i nadszedł czas
na jego podsumowanie. Minione
dwanaście miesięcy to okres
intensywnej pracy, ktуry okazał się
bardzo udany dla gminy Psary.
Pozytywnie należy ocenić realizację
budżetu gminy w 2012r. Dochody
bieżące i majątkowe budżetu gminy
wyniosły na koniec roku łącznie ok. 28,6
mln zł. To o milion złotych więcej niż na
koniec 2011r. i aż o 5,4 mln zł więcej niż
na koniec 2010r. Większe są również
wydatki budżetu gminy w stosunku do
roku 2011 o 1 mln 720 tyś zł.
Drugi rok z rzędu gmina zanotowała
nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę
pomiędzy dochodami bieżącymi i
wydatkami bieżącymi w wysokości
blisko 1 mln 160 tyś zł. Warto zwrócić
uwagę, że jeszcze na koniec 2010r.
wydatki bieżące gminy były o około 700
tys. zł większe niż jej dochody bieżące.
W 2012r. samorząd gminy spłacił raty
zaciągniętych wcześniej kredytów i
pożyczek w wysokości 2,4 mln zł.
Posiłkował się nowym kredytem
bankowym w wysokości 1,7 mln zł.
Drugi rok z rzędu dług gminy zmalał i na
koniec 2012r. wynosił około 7,99 mln zł
– to o 1,2 mln zł mniej niż na koniec
2010r.
Rok 2012 był czasem realizacji wielu
zadań inwestycyjnych i remontowych.
Ogółem samorząd gminy zrealizował
ponad 30 zadań budowlanych, na które
wydał ponad 4,84 mln zł. Tak duży
rozmach inwestycyjny nie byłby
możliwy bez unijnych i krajowych
dotacji. Ogółem budżet gminy oraz jej
jednostek zasiliło ponad 3,5 mln zł
unijnych i krajowych dotacji na projekty
twarde i miękkie.

Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w Psarach wybudowane z programu Orlik 2012.

Najważniejsze zadania inwestycyjne
polegały na budowie infrastruktury
sportowej, modernizacji dróg oraz
wymianie starej i wyeksploatowanej
sieci wodociągowej.
Ostatnie dwanaście miesięcy było
rekordowe pod względem gminnych
wydatków na budowę infrastruktury
rekreacyjnej i sportowej. Kosztem 3,1
mln zł powstało aż 6 nowoczesnych
boisk sportowych, a krajowe i unijne
dotacje na ten cel wyniosły ponad 1,7
mln zł. Największą gminną inwestycją
2012r. była budowa kompleksu boisk
Orlik 2012 przy Gimnazjum w Psarach.
Kosztem blisko 1,260 tys. zł powstały 2
boiska o bezpiecznej nawierzchni wraz
z oświetleniem, zaplecze szatniowe w
budynku szkoły oraz droga dojazdowa i
liczne miejsca parkingowe. Dzięki

Nowa nakładka asfaltowe na ul. Podwale w Strzyżowicach.

unijnej dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich zostały
wybudowane 4 boiska wielofunkcyjne
w: Malinowicach, Goląszy Górnej,
Gródkowie i Górze Siewierskiej. Ze
środków własnych gminy przy boiskach
w Malinowicach i Górze Siewierskiej
powstały również ciągi komunikacyjne
oraz liczne miejsca parkingowe kosztem
60 tys. zł. Unijna dotacja pozwoliła
także na budowę zadaszonej trybuny na
stadionie „Orła Dąbie” oraz ogrodzenia i
oświetlenia tego obiektu. W 2012r.
powstał także pierwszy plac zabaw ze
sztuczną nawierzchnią na terenie gminy
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Strzyżowicach.
Minione 12 miesięcy to czas
intensywnej budowy, remontu i
modernizacji czternastu gminnych dróg.
Całkowicie nowe odcinki dróg z
nawierzchni z kostki brukowej powstały
na ul. Kasztanowej w Psarach i Belnej w
Strzyżowicach. Cztery gminne drogi
gruntowe zmodernizowano kładąc na
nich nowe nakładki asfaltowe. Kosztem
ok. 300 tys. zł powstał nowy asfalt na ul.
Podwale i Ogrodowej w Strzyżowicach,
odcinku ul. Górnej w Górze Siewierskiej
oraz ul. Spacerowej w Sarnowie. Osiem
dróg utwardzono frezem asfaltowym
walcowanym, skropionym emulsją
asfaltową. Kosztem 185 tys. zł
utwardzono w opisany wyżej sposób
ulice: Źrodlaną i Jasną w Sarnowie,
Brzeźną i Jaworową w Preczowie, Polną
w Psarach, Wschodnią i Kwiatową w
Gródkowie oraz drogę prowadzącą do
boiska wielofunkcyjnego w Goląszy
Górnej. Za ponad 60 tys. zł
cd. na str. 10

10

INFORMACJE
cd. ze str. 9

profesjonalne naprawy nawierzchni
asfaltowych przeprowadzono w Dąbiu
Chrobakowym oraz w Psarach
na ul. Kolejowej i Bocznej. Gmina Psary
wsparła również kwotą blisko 300 tys. zł
inwestycje na drogach powiatowych.
Nowe odcinki chodników powstały
na ul. Wiejskiej w Sarnowie i 1-go Maja
w Strzyżowicach, a w Psarach
przy ul. Szkolnej wybudowano odcinek
kanalizacji deszczowej. Dzięki gminnej
dotacji powstały także projekty
chodników wraz z odwodnieniem w
Górze Siewierskiej oraz Brzękowicach
Górnych i Goląszy Górnej.
Kolejnym priorytetem dla władz
samorządowych gminy Psary
jest modernizacja sieci wodociągowej.
Już w październiku 2011r.
wprowadzono szczegółowy monitoring
wydobycia i zużycia wody na terenie
gminy Psary. Dzięki nocnym odczytom
wodomierzy ze studni głębinowej w
Malinowicach oraz wodomierzy
zlokalizowanych na różnych sekcjach
wodociągu udało się wykryć wiele
niekontrolowanych wypływów wody,
które niejednokrotnie od kilkunastu lat
przyczyniały się do dużych strat wody z
naszej sieci. Konsekwentne usuwanie
wspomnianych awarii poprawiło wyniki
sprzedaży wody aż o 10% w stosunku do
poziomu sprzedaży przed
wprowadzeniem monitoringu. Dzięki
dotacji z budżetu gminy Zakład
Gospodarki Komunalnej wybudował
ponad 3,1 km nowej sieci
wodociągowej w 2012r. To trzy razy
tyle, ile w przeszłości ZGK wykonywał
rocznie. By zrealizować ten cel ZGK
zwiększył zatrudnienie w brygadzie
remontowej, zakupił nową minikoparkę

Zakład Gospodarki Komunalnej wymienił ponad 3 km wodociągu.

za ponad 130 tys. zł i miniwywrotkę.
Nowa sieć wodociągowa powstała na ul.
Kasztanowej, Granicznej, Polnej w
Psarach, Ogrodowej i Belnej w
Strzyżowicach, Spacerowej i Źródlanej
w Sarnowie, Brzozowej w Preczowie,
Kwiatowej w Gródkowie. Zakład
Gospodarki Komunalnej zlecił również
wykonanie projektów budowlanych i
pozyskał dokumentację dla budowy
wodociągów w Psarach przy ul.
Gródkowskiej, Łącznej, Bocznej i
Kamiennej.
Pełne ręce roboty miała również
gminna brygada remontowobudowlana, której pracownicy wykonali
między innymi termomodernizację i
przebudowę remizy OSP w Preczowie,
nową elewację szatni LKS Jedność
Strzyżowice, schody zewnętrzne przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Plac zabaw w Strzyżowicach z bezpieczną nawierzchnią.

Strzyżowicach, remont kuchni i
pomieszczeń w remizie w Goląszy
Górnej, nową posadzkę w garażu w OSP
w Sarnowie, remont sali balowej w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie, dwie szatnie w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie,
remont archiwum w Urzędzie Gminy
oraz budynek magazynowy na sprzęt
sportowy przy boisku wielofunkcyjnym
w Górze Siewierskiej. W 2012r.
Kosztem około 130 tys. zł powstało
również 8 projektów budowlanych
zagospodarowania przestrzeni
publicznej na terenie gminy. Z
projektami można zapoznać się na str. 1
niniejszego numeru Głosu Gminy Psary.
Edukacja i wychowanie młodzieży to
jedno z najważniejszych zadań
własnych gminy. Władze samorządowe
gminy Psary starają się stale podnosić
poziom nauczania i opieki w naszych
placówkach oraz rozszerzać ofertę zajęć
dodatkowych. W gminnych szkołach i
przedszkolach w 2012r. realizowano 8
projektów przy unijnym i krajowym
dofinansowaniu w wysokości 0,5 mln zł.
Ze środków unijnego programu
operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowane były zajęcia dodatkowe dla
uczniów klas I-III, wydłużono godziny
pracy przedszkoli oraz przeprowadzono
liczne zajęcia dodatkowe z
najmłodszymi i zakupiono wiele
pomocy dydaktycznych. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się
realizowane przy unijnym
dofinansowaniu warsztaty robotyki oraz
nauka szybkiego czytania i
zapamiętywania.
Gminne szkoły
prowadziły wymianę międzynarodową
dzięki projektom Młodzież w Działaniu
oraz Comenius. Szkoła Podstawowa w
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Dąbiu znalazła się w gronie 24 szkół w
Polsce wytypowanych do udziału w
projekcie „Cyfrowa Szkoła”, dzięki
któremu dostała między innymi 11
notebooków, 4 kamery, projektor,
laptop, ekran i tablet. Dzięki
finansowaniu z budżetu gminy oraz
koordynacji działań Gminnego Ośrodka
Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i
uczniowskich klubów sportowych w
2012r. zrealizowano 1859 godzin zajęć
dodatkowych dla dzieci i młodzieży.
Utworzono dziecięcy zespół
folklorystyczny, wprowadzono zajęcia z
akrobatyki, zajęcia teatralne,
wprowadzono naukę gry w
koszykówkę, tenisa stołowego oraz
liczne dodatkowe lekcje wychowania
fizycznego dla uczniów. Drugi już rok z
rzędu kontynuowane były bezpłatne
zajęcia z lekkiej atletyki dla uczniów
szkół podstawowych oraz zajęcia nauki
pływania dla uczniów klas II. W czerwcu
w Psarach odbyły się Kolarskie
Mistrzostwa Polski Masters ze startu
wspólnego, które zgromadziły
rekordową liczbę uczestników. Gmina
Psary zajęła III miejsce w Sportowym
Turnieju Miast i Gmin Województwa
Śląskiego.
Władze samorządowe gminy
dokładają wielu starań by budować
społeczeństwo solidarne i obywatelskie
oraz pomagać tym, którzy są w
potrzebie. W 2012r. utworzono 3 lokale
socjalne w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Gródkowie. Ośrodek Pomocy
Społecznej dzięki unijnej dotacji
wynoszącej 127 tys. zł. realizował
projekt „Praca się opłaca” aktywizujący
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Po raz kolejny przed
świętami wielkanocnymi i

Święto Wojska Polskiego na stadionie LKS Iskra Psary.

bożonarodzeniowymi została
przeprowadzona gminna zbiórka
żywności, dzięki której wsparciem
objętych zostało ponad 60 rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury realizował
projekt „Wsparcie przedsiębiorczości i
samozatrudnienia w powiecie
będzińskim”, dzięki któremu 27 osób
otrzymało dotacje w wysokości 36 tys. zł
i założyło własne firmy. Uroczyście
obchodzone były święta narodowe, a po
raz pierwszy w gminie Psary
świętowaliśmy Dzień Wojska Polskiego.
Dzięki unijnej dotacji w wysokości
blisko 25 tys. zł zorganizowane zostały
liczne koncerty muzyki na żywo w tym
operetkowej, góralskiej rockowej,
jazzowej oraz kolęd i pastorałek.
Świetlica wiejska w Malinowicach
została wyposażona w sprzęt
komputerowy AGD i RTV o wartości

Zajęcia z robotyki w Szkole Podstawowej w Gródkowie.

blisko 57 tys. zł przy unijnym wsparciu
34 tys. zł. Gmina Psary dofinansowała
kwotą 60 tys. zł karosację samochodu
pożarniczego OSP Góra Siewierska oraz
sfinansowała zakup i instalację
nowoczesnego systemu monitoringu
przy siedzibie Urzędu Gminy o wartości
20 tys. zł. W Urzędzie Gminy zakupiono
nową centralę telefoniczną za 26 tys. zł,
która umożliwiła całkowicie przejście
na telefonię VOIP między jednostkami
gminy, które tylko w 2012r. przyniosło
oszczędności na poziomie 6 tys. zł. W
2012r. prowadzona była kampania
zachęcająca do osiedlania się w gminie
Psary oraz aktywnie promowane działki
na sprzedaż poprzez emisję reklamy
telewizyjnej, publikację informatora i
ulotek, mailing bezpośredni, banery na
stronach, gazeta.pl i onet.pl oraz gminne
stoisko wystawiennicze w Centrum M1
w Czeladzi. Zabiegi te przyniosły
pożądany efekt, ponieważ uzyskane
dochody ze sprzedaży gminnych
działek i mienia wyniosły blisko 1,85
mln zł netto (123% planu) i były
najwyższe w historii gminy.
Tak dynamiczny rozwój gminy nie
byłby możliwy bez bardzo dobrej
współpracy Rady Gminy z Wójtem. W
2012r. 92,7 % uchwał podjęto
jednogłośnie i do tej pory nie zdarzył się
jeszcze projekt uchwały, co do którego
Radni i Wójt mieliby odmienne
stanowiska.
Mamy nadzieję, że rok 2013 będzie
równie udany dla psarskiego samorządu
i przyniesie realizację wielu inwestycji
rozwiązujących problemy
mieszkańców i podnoszących jakość ich
życia. Red.

Nr 14/ I /2012/2013

Pasowanie na czytelnika w ZSP nr 1 w Strzyżowicach
W tym roku szkolnym 13 grudnia,
my uczniowie klas pierwszych mieliśmy
„Pasowanie na czytelnika”
w formie dużej, popołudniowej imprezy
środowiskowej. Była to pierwsza
impreza takiego rodzaju.
Zaprezentowaliśmy wiele ciekawych
wierszyków związanych z książkami
oraz zaśpiewaliśmy ciekawe piosenki.
Na imprezę przyszło wielu ważnych
gości – Sekretarz Gminy Psary – pani
Mirella Barańska – Sorn, Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach – pani Helena Warczok,
Kierownik Biblioteki Publicznej
w Strzyżowicach – pani Joanna Bloch,
Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach –
pani Dorota Pronobis – Kościńska,
wychowawcy, nauczyciele i nasi
kochani rodzice. Po naszym występie
złożyliśmy uroczystą przysięgę

wzorowego czytelnika,
zostaliśmy na niego
pasowani oraz
wypożyczono nam
nasze pierwsze
biblioteczne książki.
Otrzymaliśmy również
prezenty dla każdej
klasy pierwszej
w postaci książek od
Sekretarz Gminy Psary
– pani Mirelli
Barańskiej – Sorn i od
Kierownika Biblioteki
Publicznej w
Strzyżowicach – pani
Joanny Bloch. Nasi
rodzice sprawili nam
również bardzo miłą niespodziankę –
dostaliśmy „rogi obfitości”, w których
oprócz słodyczy, znajdowały się książki
- pięknie ilustrowane „Baśnie z czterech

stron świata”. Na sam koniec zostaliśmy
zaproszeni na „małe co nieco” – słodki
poczęstunek – przepyszne torty
w postaci książek. Było super !!!!
Filip Kotuła, SP Strzyżowice

E-twinning w ZSP w Strzyżowicach
Szkoła Podstawowa w
Strzyżowicach już drugi rok działa
w międzynarodowych projektach
Etwinning. Jak dotąd całkowicie
zrealizowaliśmy trzy projekty: „ Reper
for me”, „ Friends through Europe”
i „Garden of my school”. Od września
2012 roku realizujemy kilka
projektów. Ciekawostką jest to, że do
ich realizacji dołączyło Przedszkole
im. Kubusia Puchatka ze Strzyżowic –
grupa pięciolatków pani Beaty Skórki.
Jeden z tych projektów to National
Miths and legends”, który polega na
zapoznaniu krajów członkowskich
z naszymi narodowymi podaniami
i legendami. Jest to projekt

długoterminowy trwający cały rok.
W ramach tego projektu mieliśmy już
zajęcia z legend: „O powstaniu
państwa polskiego – o Czechu, Lechu
i Rusie”, „O smoku wawelskim”
i „Wars i Sawa”. Zajęcia były bardzo
ciekawe, korzystaliśmy na nich
z różnych rekwizytów (tablica
multimedialna, teatrzyk). Obecnie
przygotowujemy się do występu
teatralnego – jednej z legend w wersji
polsko – angielskiej, którą mamy
zamiar zaprezentować naszym
rodzicom.
Kolejnym interesującym
programem jest program „Healing
food” zajmujący się problematyką

zdrowotną: zdrowym stylem, życia,
zdrową żywnością i sportami.
Ostatnio zakończyliśmy projekt
„Christmas around Europe. School to
school Exchange”, który polegał na
własnoręcznym wykonaniu kartek
świątecznych i wysłaniu ich do innych
szkół biorących udział w tym
projekcie. Otrzymaliśmy wiele kartek
świątecznych, które są prezentowane
na gazetce szkolnej – musielibyście
zobaczyć jakie są piękne!
Szkolny lider programu Etwinning
pani Milena Neugebauer przygotowuje
kolejne ciekawe projekty – już nie
możemy się doczekać !!!
Emil Libiszewski, SP Strzyżowice

Paczka dla psiaczka
W połowie grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w
Gródkowie odwiedzili
zwierzęta ze schroniska w
Milowicach i przekazali dary zebrane podczas zbiórki
charytatywnej pt. "Pomóżmy zwierzakom ze schroniska
przetrwać zimę". Akcja trwała od 14 listopada do 14
grudnia. W trakcie jej trwania można było przynosić
karmę, smakołyki, ręczniki, koce, miski i inne akcesoria
niezbędne w schronisku. Wizyta dzieci sprawiła
zwierzakom wiele przyjemności. Spragnione
zainteresowania i czułości merdały ogonami, przytulały się
i zachęcały do głaskania. Było to ich podziękowanie za
przywiezione dary.
SP GRУDKУW
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Mikołajkowe spotkanie w Strzyżowicach

11 grudnia 2012 r. w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym Nr 1
w Strzyżowicach rozległ się w szkole
sygnał (dwa dzwonki), zapraszający na
apel. Wszystkie klasy zeszły do sali
gimnastycznej i zajęły miejsca.
Spotkanie rozpoczęła pani pedagog,
która poprosiła uczniów o rozwiązanie
kilku zagadek dotyczących postaci
z bajek. Po rozwiązaniu pierwszej
zagadki, czekała wszystkich miła
niespodzianka. Usłyszeliśmy piosenkę

„My jesteśmy krasnoludki” i na
salę weszła wychowawczyni
klasy IIa przebrana za
krasnoludka, która z gracją
i wdziękiem zaprezentowała
swój strój.
Był to niezwykły pokaz
mody, w którym wystąpili nasi
nauczyciele przebrani za postaci
z bajek. Gościliśmy Czerwonego
Kapturka, zaczarowaną żabę,
Kopciuszka, Jasia i Małgosię,
czarownicę, pszczółkę Maję oraz
Smerfetkę, w którą wcieliła się sama Pani
Dyrektor. Po prezentacji strojów
nadszedł czas na finałowy taniec.
Wszyscy bawili się świetnie, ale to
nie był koniec niespodzianek. Okazało
się, ze Święty Mikołaj zastawił dla nas
prezenty. Były to prześliczne pluszowe
zabawki, które wywołały uśmiech na
naszych twarzach.
Po powrocie do klas czekało na nas
jeszcze jedno ważne zadanie. Każdy

musiał oddać głos na najlepszy,
najzabawniejszy strój prezentowany na
pokazie mody. To było trudne, ale każdy
z nas miał swoje typy. Pierwsze miejsce
zajęli Jaś i Małgosia, czyli pan
Przemysław Wach i pani Martyna
Filipczyk. Drugie miejsce zajęła pani
Sylwia Sobczyk w stroju pszczółki Mai.
Trzecie miejsce przypadło pani
Agnieszce Wikarek – zaczarowanej
żabce.
Uważam, że pierwsze miejsce
należało się wszystkim nauczycielom,
którzy przygotowali dla nas tak
wspaniałe show. Dzięki nim i Świętemu
Mikołajowi dzień 11 grudnia był jednym
z najmilszych dni dla uczniowskiej
społeczności.
W imieniu wszystkich uczniów
serdecznie dziękuję wszystkim
organizatorom imprezy.
Jakub Skуrka klasa IVa, SP
Strzyżowice

Ucz się nowocześnie oczami uczniуw z Dąbia
Uczniowie klasy V i VI ze Szkoły
Podstawowej w Dąbiu biorą w tym roku
szkolnym udział w projekcie unijnym
„Ucz się nowocześnie”. Na początku
uczniowie podchodzili nieco
podejrzliwie do tych zajęć, zastanawiali
się, na czym będą polegać i co dobrego
mogą przynieść. Z biegiem czasu
zaczęli się przekonywać, że nabyte na
tych zajęciach umiejętności będą
przydatne w dalszej edukacji, życiu. Co
w takim razie tam robią?
„Na zajęciach poznajemy
nowoczesne metody uczenia się.
Znamy już metodę łańcuszka, hakуw,
ciągi wyrazowe. Korzystamy z tablic
interaktywnych, uczestniczymy
w ćwiczeniach wzmagających
koncentrację uwagi, gramy w gry
rozwijające naszą pamięć, słuch,
logiczne myślenie. Uczymy się „skrуtуw
myślowych”, np. „łańcuszkуw”

pomagających w zapamiętywaniu
rуżnych wyrazуw, zdarzeń, faktуw, czy
ilustracji” – mówi Ania Kiljańska,
uczennica kl. VI.
Oliwia Warmuz (również z tej klasy)
dodaje: „Na początku otrzymaliśmy
zestawy edukacyjne, z ktуrych
korzystamy. Urozmaicone zajęcia
sprawiają, że łatwiej sobie przyswajamy
zdobytą wiedzę na co dzień. Myślę, że
ma to wpływ na moje obecne wyniki
w nauce”. Ewa Łapanowska twierdzi, że
techniki poznane na zajęciach
pomagają jej w uczeniu się nazw
geograficznych, dat, chronologii
wydarzeń, co chętnie wykorzystuje na
lekcjach, nie tylko historii czy przyrody.
„Atmosfera na zajęciach jest bardzo
miła i cieszę się, że biorę udział w tym
projekcie. Sądzę, że każdy może tam
czegoś się nauczyć” – dodaje.

Wiemy, że projekty edukacyjne są
bardzo potrzebne dla naszego rozwoju,
dlatego mamy nadzieję, że będą
następne.
Katarzyna Rosуł, Martyna Czarny
SP Dąbie

Bajkowe jasełka w Dąbiu
uczniowie z kl. III i VI oraz
akompaniujący im na organach
Kuba Bizan z kl. IV. Tradycyjnie
już bożonarodzeniową
inscenizację zaprezentowaliśmy
w szkole w ostatnim dniu nauki
w starym roku, a dodatkowo
w kościele parafialnym w Dąbiu
w Święto Trzech Króli.
W naszej tegorocznej
inscenizacji w betlejemskiej
szopce oprócz Józefa i Maryi
pojawili się bohaterowie ze
znanych i lubianych bajek:
Jasełka w kościele w Dąbiu
Dziewczynka z zapałkami, Jaś
i Małgosia, Pinokio, Smerfetka,
Pięknym zwyczajem szkoły w Dąbiu Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja,
jest coroczne wystawianie jasełek. Tym Calineczka i Sierotka Marysia. Składali
razem w role kolędników wcielili się oni nowonarodzonemu Dzieciątku

skromne, ale równocześnie wyjątkowe
dary, takie jak zapałki do rozpalenia
zimnych ludzkich serc, czy piernikowe
serce. Najważniejsze jednak były
zapewnienia o posłuszeństwie wobec
rodziców, życiu w zgodzie, udzielaniu
pomocy potrzebującym, czy unikaniu
kłamstwa. A w świąteczny klimat
wprowadziły nas najpiękniejsze polskie
kolędy w wykonaniu chóru.
Podczas przedstawienia panowała
miła i radosna atmosfera, młodzi
kolędnicy pięknie wyglądali
w barwnych strojach wykonanych
z pomocą rodziców. Wierzymy, że
wszyscy na długo zapamiętają
przesłanie jasełek, by być dobrym i robić
dobre uczynki.
Red. SP Dąbie
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Klub miłośnikуw X Muzy
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Gródkowie wyszli z inicjatywą spotkań,
podczas których mogliby wspólnie
obejrzeć ciekawe i interesujące filmy.
Jest to niepowtarzalna szansa obejrzenia
projekcji o szczególnych walorach
artystycznych, zapoznania się z historią
sztuki filmowej, przyswojenia
podstawowych pojęć związanych z
estetyką filmu. Zajęcia pozalekcyjne,
nieobowiązkowe, przeznaczone są dla
miłośników X Muzy. Podstawową
materią zajęć jest film, poznajemy różne
gatunki np. filmy fantasy, komedie,
dramat. Zajęcia odbywają się co dwa
tygodnie. Zainteresowani edukacją
filmową obejrzeli między innymi
prezentację multimedialną W ŚWIECIE

FILMU.
Następnym punktem
warsztatów były „Zabawy z filmem”.
Uczniowie z wielkim zapałem
przystąpili do rozwiązywania zagadek,
quizów filmowych, kalamburów
związanych z tematyką warsztatów.
Na ostatnim
spotkaniu
obejrzeliśmy adaptację jednej z
powieści holenderskiego pisarza
Jacquesa Vriensa – Ósmoklasiści nie
płaczą. Akkie - to otwarta na świat
dwunastolatka, która kocha piłkę nożną.
Jej życie ulega zmianie, kiedy
dowiaduje się, że wykryto u niej na nasze codzienne problemy.
białaczkę. Wzruszająca fabuła sprawiła,
Spotkania przebiegają w serdecznej
że łzy poleciały nam kilkakrotnie atmosferze, są okazją do dobrej
podczas całego seansu. Film daje wiele edukacyjnej zabawy.
do myślenia i pozwala spojrzeć inaczej
SP GRУDKУW

Miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt

Samorząd Uczniowski
zorganizował zbiórkę
ż y w n o ś c i d l a
podopiecznych
schroniska Przystań
Ocalenie. Los zwierząt ze
schroniska nie jest nam
obojętny, rok temu
gościliśmy jedną z
opiekunek, która
opowiedziała nam

ciekawe ale bardzo
smutne historie z życia
zwierząt, które znalazły
tam schronienie. Dla wielu
z podopiecznych Przystań
Ocalenie to miejsce, gdzie
otoczone opieką
i troską czekają na
spokojną, godną śmierć.
Wśród „pensjonariuszy”
przystani są konie, krowy,

które uratowano przed
rzeźnią, są również koty,
psy skrzywdzone przez
ludzi. Wszystkich, którzy
pragną pomóc Przystani
Ocalenie zapraszamy do
odwiedzenia ich strony
i n t e r n e t o w e j
http://www.przystanocale
nie.pl/. Redakcja ZSP nr 2
w Sarnowie

W świecie krokodyla Gieny
Rosja jest największym państwem na
świecie. Jest dwukrotnie większa niż
Australia i aż 54 razy większa od Polski.
Zamieszkuje ją 144 mln ludzi. Graniczy
z 14 państwami. O tych i wielu innych
faktach dowiedzieli się uczestnicy
warsztatów artystyczno - językowych
pt.: „W świecie krokodyla Gieny”, które
odbyły się 7 grudnia 2012 roku
w gimnazjum w Psarach.
Spotkanie było organizowane przez
członków Klubu Europejskiego, który
jako laureat konkursu „Kierunek
Wschód” organizowanego przez
fundację „Edukacja dla Demokracji”
otrzymał środki na zakup materiałów
potrzebnych podczas spotkania. Na
warsztaty przybyli zaproszeni goście,
uczniowie szkół podstawowych i gość

honorowy - pani Svetlana Gutkina,
która pochodzi z Moskwy, a obecnie
jest studentką filologii polskiej
w Krakowie. Pani Sveta opowiedziała
uczestnikom o tradycjach i świętach,
które są obchodzone w Rosji. Na
początku naszego spotkania odbyła się
krótka zabawa integracyjna, następnie
została przedstawiona prezentacja
dotycząca Rosji. Odbył się także występ
ucznia klasy IIc Krystiana Machury miłośnika kultury i języka rosyjskiego,
który zaprezentował piosenkę Ałły
Pugaczowej „Arlekino”. Następnie
Krystian starał się nauczyć przybyłych
gości tytułowej piosenki z bajki
„Krokodyl Giena”. Po krótkiej przerwie
i poczęstunku odbyły się warsztaty:
pisanie rosyjskich literek, kolorowanki

Wielki finał

Za nami
optymizmu i
wolontariusze
w Sarnowie

21 Finał WOŚP, dzień
radości. W tym roku
ze Szkoły Podstawowej
kwestowali na rzecz

ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów. W sumie zebrali
ponad 9 tysięcy złotych. Wszystkim
wolontariuszom oraz ich rodzinom
serdecznie dziękują za ogromne
zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy.
Pomimo mrozu uczniowie zbierali
datki na ulicach, w pobliżu sklepów
i kościołów. W szkole na zmarzniętych
wolontariuszy czekała gorąca herbata,
ciasto i ciasteczka upieczone przez
uczennice klasy VI. Dzień Finału
pokazał jacy jesteśmy naprawdę. Asia z
klasy V wraz rodzeństwem oddała na
rzecz Orkiestry ponad 80 zł. Izabela,

postaci z bajek oraz łamigłówki. Na
koniec został przeprowadzony krótki
quiz mający na celu sprawdzenie
wiedzy uczniów dotyczącej Rosji.
Wszystkim poszło znakomicie. Każdy
uczestnik dostał mały słodki upominek.
Wiktoria Jędrusik, GimPsary

czwartoklasistka całe popołudnie
spędziła w sztabie pomagając liczyć
pieniądze. Mama Huberta kwestowała
za syna, który się rozchorował. Karolina
i Patrycja choć nie były
wolontariuszkami zadbały o słodką
przekąskę dla swoich kolegów.
Życzmy sobie aby radość
i entuzjazm towarzyszące tego dnia nie
zakończyły się wraz z oddaniem
puszki, niech przetrwają kolejne dni,
miesiące, budząc w nas chęć
wspólnego działania.
Redakcja ZSP nr 2 w Sarnowie
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Jest taki dzień

21 grudnia w Szkole Podstawowej
w Gródkowie odbyła się wyjątkowa
uroczystość pod hasłem "Wizyta
Mikołaja". Na uroczystym spotkaniu
świątecznym zebrała się cała wspólnota

uczniowska, przedszkolaki,
nauczyciele i pracownicy. Dało
się czuć atmosferę radości
i wyczekiwania, że święta są już
bardzo blisko.
Pierwszym
punktem była prezentacja na
temat zwyczajów związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia
w Polsce i na świecie. Następnie
przeprowadzono konkurs wiedzy
o tych zwyczajach. Oczywiście
bardzo oczekiwanym gościem był
Mikołaj, który dotarł do naszej
szkoły na … hulajnodze
i częstował wszystkich zebranych
łakociami. Zgodnie
z najpiękniejszą naszą tradycją pani
dyrektor Bożena Wieczorek
uroczyście złożyła życzenia łamiąc się
opłatkiem. Wspólne kolędowanie
dopełniło świąteczną atmosferę tego

spotkania. Poprzez piękny śpiew oraz
niesamowite interpretacje muzyczne
chór
zaprezentował uczestnikom
wzruszającą ucztę muzyczną. Po
spotkaniu świątecznym w sali
gimnastycznej uczniowie wraz
z wychowawcami dzielili się opłatkami
w poszczególnych salach lekcyjnych.
Klasowe spotkania miały uroczysty
charakter: nie zabrakło domowych
wypieków, smacznych pierogów,
barszczu i wielu innych smakołyków.
Taki dzień jak ten pokazuje, że oprócz
zdobywania wiedzy, potrafimy tworzyć
jedna wielką rodzinę. To był piękny
dzień, ostatni dzień w szkole w roku
2012.
SP GRУDKУW

Bałwankowy zawrуt głowy w SP Dąbie
Wywiad z nauczycielkami:
mgr Katarzyną Dźwigał i mgr
Mieczysławą Szymalską – szkolnymi
koordynatorkami projektu eTwinning
w SP w Dąbiu
Red.: W bieżącym roku szkolnym
dołączyliśmy do europejskiej
społeczności szkolnej, realizując
program eTwinning. Co udało nam się
już zrealizować?
K.D.: W listopadzie zakończyliśmy
projekt „Halloween celebration”,
a w grudniu, wraz z 14 szkołami
z Litwy, Polski, Rumunii, Turcji, Łotwy
i Bułgarii, przystąpiliśmy do kolejnego
przedsięwzięcia
„Let's create
a snowman”.
Red.: Brak śniegu tej zimy nie stanowi
przeszkody w realizacji projektu?
K.D.: Z pewnością nie, bo celem
projektu jest wykreowanie zimowych
bałwankуw z rуżnych ciekawych
materiałуw i tworzyw, takich jak:
papier, wata kosmetyczna, balony,
pasta do zębуw, gazety, sztuczny śnieg,
płatki suszonych kwiatуw, brokat.
Uczniowie pod czujnym okiem
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i plastyki stworzyli już wiele ciekawych
prac plastycznych, dając upust swojej
wyobraźni i pomysłowości twуrczej.
Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia
było przygotowanie piosenek,

I
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z uroczym bałwankiem w roli
głуwnej. Uczestnicy projektu
nagrywali piosenki w swoim języku
narodowym, mając dzięki temu
okazję poznać rуżnorodność językуw
swoich partnerуw.
Red.: W jaki sposуb uczniowie
z Dąbia porozumiewają się ze swoimi
partnerami z odległych krajуw?
M.Sz.: We wspуłpracy ponad
granicami niezastąpiony okazuje się
Internet. Naszym miejscem spotkań
ze szkołami partnerskimi jest
platforma TwinSpace, na ktуrej
publikujemy efekty swoich kolejnych
działań. Dzięki technologii
informacyjno-komunikacyjnej
możemy na bieżąco śledzić kolejne
etapy realizacji projektu we wszystkich
szkołach partnerskich.
Red.: Nad czym uczniowie pracują
obecnie?
K.D.: Aktualnie przygotowujemy prace
plastyczne na międzynarodową
wystawę na Litwie. To będzie
podsumowujący etap projektu.
Red.: Jak oceniają panie
zaangażowanie uczniуw w realizację
tego przedsięwzięcia?
M.Sz.: Uczniowie pracują aktywnie,
chętnie podejmują się nowych
wyzwań. Organizowane konkursy
sprzyjają twуrczym pomysłom
i zdrowej rywalizacji.

Głos Szkolny jest dodatkiem do Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniуw:






Gimnazjum im. marszałka Jуzefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Grуdkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

Wywiad z koordynatorkami projektu eTwinning

K.D.: Każdy etap projektu to dla
naszych uczniуw „kroczek” do
otwartości, rozwijania swoich
umiejętności plastycznych,
komunikacyjnych i budzenia w sobie
ciekawości świata.
Red.: Jak widać zima w szkole
podstawowej w Dąbiu nie jest czasem
snu, ale pełnej aktywności
i kreatywności. Tak trzymać! To
prawdziwy bałwankowy zawrуt głowy.
Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji
kolejnych ciekawych projektów
eTwinning.
Rozmawiała Oliwia Wiązek,
kl. IV SP w Dąbiu

Formatowanie i skład gazetki:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot
Bartosz Białas
Konrad Święcicki
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Świąteczny Koncert w Gуrze Siewierskiej
Świąteczne kolędy i pastorałki kolędowanie udzieliło się licznie Jacenty Kubica złożyli zebranym
rozbrzmiały w niedzielny wieczуr 16 zgromadzonej publiczności, która serdeczne życzenia świąteczno grudnia w Gуrze Siewierskiej. W każdego z wykonawców nagordziła n o w o r o c z n e i z a p r o s i l i n a
tamtejszej remizie OSP odbył się gromkim brawami. Na zakończenie przygotowany specjalnie na tę okazję
świąteczny koncert „Bуg się rodzi” obecni w czasie koncertu Wójt Gminy słodki poczęstunek. GOK
realizowany w ramach projektu P s a r y – T o m a s z S a d ł o ń o r a z
Przewodniczący Rady Gminy Psary –
„Muzyczna podrуż po gminie Psary”.
Specjalnie na zaproszenie Dyrektora
GOK oraz Wójta Gminy Psary do Góry
Siewierskiej zawitał Chór „Złota jesień”
z Bochni, który zaprezentował
zgromadzonej publiczności składankę
najpiękniejszych polskich i
zagranicznych kolęd zaśpiewanych po
ukraińsku, czesku i niemiecku.
Radosny, świąteczny nastrój
podtrzymały rodzime zespoły, które
również wystąpiły tego wieczoru:
Zespół „Górzanie" oraz Orkiestra Dęta z
Góry Siewierskiej pod batutą pana
Gościnny występ chóru „Złota jesień” cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Tomasza Nowaka. Wspólne
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca
Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Noworoczny koncert „Halki”
30 grudnia w Kościele pw. Św. Apostołуw Piotra i Pawła w
Psarach po popołudniowej Mszy Świętej o godz. 17:00 odbył się
Koncert Noworoczny w wykonaniu Chуru „Halka” z Kozłowej Gуry
pod dyrekcją Aleksandry Poniszowskiej.
Koncert składał się z przepięknie wykonanych bardzo starych i
nowych kolęd oraz pastorałek zarówno polskich jak i zagranicznych.
Podczas niego popisową partię solową wykonała Pani dyrygent.
Pięknie zaprezentowały się również chórki dziewczęce, które
urozmaiciły występ chóru i wprowadziły niezwykle ciepłą i błogą
atmosferę, taką jaką przynoszą nam Święta Bożego Narodzenia.
Dyrektor GOK Anna Nagły składa serdeczne podziękowania
Chórowi „Halka” za to piękne kolędowanie oraz księdzu
Proboszczowi Janowi Piekarskiemu i księdzu Wikariuszowu
Andrzejowi Milejowi za wspólną organizację tego koncertu, ciepłe
przyjęcie w murach kościoła oraz podziękowanie i wsparcie tego
przedsięwzięcia. GOK.

W psarskiej parafii piękny koncert noworoczny wykonał Chór
„Halka” z Rudy Śląskiej

Nie daj się grypie!
W sezonie grypowym informujemy
jak rozpoznać chorobę oraz jak się jej
ustrzec.
Najczęstszymi objawami choroby jest
gorączka, bóle mięśniowo - stawowe,
uczucie rozbicia, bóle gardła, suchy
kaszel oraz katar. Jeśli zaobserwujemy
powyższe objawy powinniśmy
niezwłocznie udać się do lekarza.
Niewyleczona grypa może prowadzić
do groźnych powikłań dlatego nie
należy lekceważyć choroby i leczyć się
na własną rękę.
Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania

na grypę oraz chronić przed nią innych
należy:
 w czasie kaszlu i kichania zakrywać
nos i usta chusteczką jednorazową
 poza domem zawsze mieć przy
sobie żel antybakteryjny do rąk lub zapas
jednorazowych chusteczek nasyconych
roztworem alkoholu, w przypadku ich
braku najlepiej kichać lub kaszleć w
zgięcie łokciowe—Twoje dłonie nie
zostaną skażone wirusem
 w środkach transportu zbiorowego
unikaj niepotrzebnego dotykania
powierzchni i elementów ich

wyposażenia,
 unikać bliskiego kontaktu z innymi
podróżnymi oraz masowych
zgromadzeń,
zadbać, aby Twoi najbliżsi
przestrzegali powyższych zaleceń . Red.
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Zimowy wypoczynek w Gminie Psary
Przedstawiamy ofertę Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Ośrodka Kultury w Grуdkowie oraz Gminnej
Biblioteki dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych
11 lutego - 24 lutego 2013 r.
Ośrodek Kultury w Grуdkowie
PONIEDZIAŁEK - Taniec nowoczesny dla dzieci
i młodzieży godz. 16:00-17:00
WTOREK - Nauka gry na gitarze godz. 15:15-18:15
ŚRODA - „Zimowy klub sportowy” piłkarzyki, tenis stołowy
godz. 12:00-17:00
CZWARTEK- Nauka gry na instrumentach
(zajęcia indywidualne)
„Kącik zimowego plastyka”: zajęcia plastyczne
godz. 17:15-18:45
PIĄTEK - „Filmowe piątki” projekcje filmowe: bajki, filmy
familijne, komedie godz. 11:00-13:00

Ośrodek Kultury w Sarnowie
PONIEDZIAŁEK - Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży
godz. 17:30-18:30
WTOREK - „Młodo - kabaretowo” warsztaty kabaretowe dla
dzieci godz. 10:00-14:00
ŚRODA - „Zimowy klub sportowy” piłkarzyki i tenis stołowy
godz. 10:00-14:00


Świetlica Wiejska w Brzękowicach
PONIEDZIAŁEK - „Kącik zimowego plastyka” - martwa natura
godz. 13:00-17:00
WTOREK - „Zimowy klub sportowy” godz. 13:00-17:00
ŚRODA - „Kącik zimowego plastyka” - masa solna i papierowa
godz. 13:00-17:00
CZWARTEK - „Klub młodego modelarza” godz.
13:00-17:00
PIĄTEK - „Mozaikowo” tworzenie mozaik z grochu, fasoli i ryżu
godz. 13:00-17:00

Świetlica Wiejska w Dąbiu
PONIEDZIAŁEK -„Zimowy klub sportowy” pilkarzyki, tenis stołowy
godz. 10:00-14:00
WTOREK - „Kącik zimowego plastyka” godz. 10:00-14:00
CZWARTEK - „Zimowy klub sportowy” pilkarzyki, tenis stołowy
godz. 10:00-14:00
PIĄTEK - „Kącik zimowego plastyka” godz. 10:00-14:00

Zajęcia prowadzone w Szkołach:




PLASTYKA w Sarnowie - poniedziałek godz. 13:00-14:00
PLASTYKA w Strzyżowicach - czwartek godz. 14:30-16:00
AKROBATYKA ART.w Strzyżowicach - poniedziałek i

czwartek godz. 15:00-17:00

Warsztaty wokalno - instrumentalne godz. 15:00-19:00

Ośrodek Pomocy Społecznej

CZWARTEK- „Kącik zimowego plastyka”: zajęcia plastyczne
godz. 10:00-14:00

PONIEDZIAŁEK 11 i PIĄTEK 15 lutego godz. 9:00 - Zajęcia
rekreacyjno – sportowe: piłka koszykowa

Warsztaty wokalno - instrumentalne godz. 15:00-19:00

WTOREK12 i CZWARTEK 14 lutego godz. 9:00 - Zajęcia
rekreacyjno – sportowe: piłka nożna

PIĄTEK - „Klub małego teatromana” warsztaty teatralne w
Szkole Podstawowej w Sarnowie godz. 12:50-13:50

Ośrodek Kultury w Preczowie
PONIEDZIAŁEK - „Zimowy klub sportowy” piłkarzyki, tenis
stołowy, cymbergaj godz. 10:00-14:00
WTOREK - Próby Dziecięcego Zespołu Instrumentalnego
BONGOSIKI godz.17:00 -18:00
ŚRODA - „Kącik zimowego plastyka” zajęcia plastyczne godz.
10:00-14:00
CZWARTEK - „Zimowy klub sportowy”
piłkarzyki, tenis, cymbergaj godz. 10:00-14:00
PIĄTEK- „Kącik zimowego plastyka” zajęcia plastyczne godz.
10:00-14:00

Świetlica Wiejska w Gуrze Siewierskiej
PONIEDZIAŁEK - „Kącik zimowego plastyka”: zajęcia
plastyczne godz. 10:00-14:00
WTOREK - „Śniegowe zabawy” - gry i zabawy na świeżym
powietrzu godz. 10:00-13:00
PIĄTEK - „Klub młodego filmowca” - wspólne oglądanie
filmów i czytanie bajek godz. 10:00-13:00

ŚRODA 13 i WTOREK 19 lutego godz. 9:00- Zajęcia rekreacyjno –
sportowe: siatkówka
PONIEDZIAŁEK 18 i CZWARTEK 21 lutego godz. 9:00- Zajęcia
rekreacyjno-sportowe: piłka nożna
ŚRODA 20 lutego godz.9:00 - Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka
siatkowa, badminton
PIĄTEK 22 lutego godz. 9:00- Indywidualny Turniej Tenisa
Stołowego

Gminne Biblioteki Publiczne
 „Bajkowe południe” czyli codziennie o godz.12 we wszystkich
placówkach GBP będzie miało miejsce czytanie bajek
 „Spotkanie z Magiczną Książką” - we wszystkich placówkach
w dniach 13 lutego i 20 lutego o godz.14 odbędą się zajęcia dla
najmłodszych
 „Film w Bibliotece – dlaczego nie?” - w dniach 12,14 i 21
lutego prezentacja filmów dla dzieci i młodzieży

Ponadto
Pokaz iluzjonistyczny „KABARET BRUNO”
17 lutego godz. 17:00
Ośrodek Kultury w Sarnowie

Wstęp wolny!!!
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OGŁOSZENIE
Rada Rodziców oraz Dyrektor Gimnazjum
w Psarach
serdecznie zapraszają na:
ZABAWĘ OSTATKOWĄ
z taborem cygańskim, ktуra odbędzie się
9 lutego 2013 r. w GOK w Grуdkowie

W cenie 190 zł od pary gwarantujemy:
 zabawę przy orkiestrze,
 pełną konsumpcję z trzema gorącymi
posiłkami (bez alkoholu),
 ciepłe i zimne napoje,
 inne atrakcje.
Bilety do nabycia w sekretariacie gimnazjum
w godz. 8:00 do 15:00, Tel. 267 21 42
Mile widziany strуj cygański

Poszukiwany sprawca
wypadku na DK86
„Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział VII
Karny poszukuje świadków zdarzenia
w sprawie o sygnaturze VII K 334/12 w tym zwłaszcza kierowcy ciężarówki z dnia 27.10.2011r. w godzinach
porannych, w którym doszło do potrącenia
pieszej na przejściu dla pieszych na trasie
DK 86 w Sarnowie - osoby, które mają
informacje na temat zdarzenia proszone są
o kontakt z tut. Sądem pod numerem
telefonu 032 368 81 65 lub z jednostką
Policji"

Drodzy Mieszkańcy,
wspierając działania lokalnych samorządowców, zapraszamy do
głosowania na Grzegorza Czaplę – Wуjta Gminy Ożarowice, ktуry bierze
udział w ogуlnopolskim konkursie na „Wуjta Roku 2012”. Wójt Gminy
Ożarowice jako jedyny z województwa śląskiego znalazł się w gronie 10
włodarzy gmin z całej Polski, którzy wykazali się największymi
osiągnięciami na rzecz swojej gminy. Głosy można oddawać
do dnia 1 lutego 2013 roku, poprzez przez wysłanie SMSa pod numer
7120 o treści 3. Koszt smsa to 1,23 zł. z podatkiem VAT.
Zapraszamy do głosowania i trzymamy kciuki za przedstawiciela naszego
regionu!

Kurs chemizacyjny dla rolnikуw
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BĘDZINIE
ORGANIZUJEMY KURS Z ZAKRESU:
„STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM”
Szkolenie obejmuje aktualną wiedzę z zakresu ochrony roślin. Zaświadczenie
otrzymane po ukończeniu szkolenia wydłuża uprawnienia o kolejne 5 lat. Kurs
umożliwia wykonywanie zabiegów ochrony roślin również usługowo. Planowany
termin szkolenia 15 marca 2013 r. Rolnicy, którym upłynął termin ważności
uprawień chemizacyjnych są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony roślin. Brak aktualnego zaświadczenia może
skutkować obniżeniem płatności dla gospodarstw. Wykładowcami są doświadczeni
specjaliści Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE
POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO W BĘDZINIE
UL. MAŁACHOWSKIEGO 22 – II PIĘTRO
W GODZINACH OD 8 DO 15
TEL/FAX – 032 /267-74-35
e-mail: pzdr.bedzin@odr.net.pl

Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zaprasza na:
Popis muzyczny uczestnikуw zajęć
nauki gry na instrumentach
AKORDEONIE oraz PIANINIE,
który odbędzie się7 lutego
o godz. 16:00 w GOK
w Grуdkowie.

Gminny Ośrodek Kulturyz zaprasza
na tradycyjne

ZAPUSTY
które odbędą się
w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu
12 lutego o godz. 17:00
W programie:
 występy zespołów śpiewaczych
 polskie przeboje
 komedia damsko-męska

INFORMATOR
GŁOS GMINY PSARY Gazeta Samorządowa
Redaktor Naczelny: Milena Sobieraj
promocja@psary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów,
a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności.

Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 267 44 920
fax. 32 294 49 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nakład: 2000 egz.

Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 29 44 920, fax. 032 29 44 901
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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INFORMACJE

Noworoczne spotkanie samorządowe 2013
10 stycznia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Grуdkowie odbyło się
Noworoczne Spotkanie Samorządowe,
na ktуrym przedstawiono m.in.
osiągnięcia psarskiego samorządu oraz
plany na bieżący rok.
W gronie licznie przybyłych na
zaproszenie Wójta gości znaleźli się :
Posłowie: Beata Małecka – Libera,
Witold Klepacz, Waldemar Andzel,
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego:
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik i
Witold Grim, Prezydent Dąbrowy
Górniczej Zbigniew Podraza, Zastępca
Prezydenta Sosnowca Ryszard Łukawski,
Starosta Będziński Krzysztof
Malczewski, Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego Emil Bystrowski,
Radni Powiatu Będzińskiego: Lidia Polak
i Marian Kozieł, Burmistrz Siewierza
Zbigniew Banaś, Przewodnicząca Rady
Miasta Siewierza Barbara Bochenek,
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz
Podlejski, Wójt Gminy Bobrowniki
Arkadiusz Ziemba, Radni Rady Gminy
Psary wraz z Przewodniczącym
Jacentym Kubicą na czele,
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Psary Izabela Klusa, Komendant
Powiatowy Policji Cezary Garczarczyk,
Zastępca Komendanta Powiatowego
Powiatowej Straży Pożarnej Stanisław
Sysakiewicz, pełniący obowiązki
Komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Będzinie Grzegorz Buła,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz
Kazimierz Szydło, dyrektorzy instytucji
regionalnych i powiatowych, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy,
przedstawiciele duchowieństwa z terenu
gminy Psary, sołtysi, prezesi
Ochotniczych Straży Pożarnych,
prezeski Kół Gospodyń Wiejskich,
klubów sportowych z terenu gminy
Psary, szefowie firm z regionu oraz
przedstawiciele lokalnych

przedsiębiorstw, kierownicy referatów
Urzędu Gminy w Psarach, aktywni
działacze społeczni i kulturalni.
W trakcie spotkania Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń przedstawił
prezentację, dzięki której wszyscy
zgromadzeni mogli się zapoznać z
najważniejszymi inwestycjami,
projektami unijnymi oraz działaniami
samorządu w 2012 r. Najobszerniej
omawianymi tematami były
inwestycje w infrastrukturę sportowo –
rekreacyjną, budowy i remonty dróg
oraz sieci wodociągowej.
Zaprezentowane na spotkaniu
podsumowanie 2012 roku jest dostępne
na stronie Urzędu Gminy pod adresem
www.psary.pl oraz na stronie 9-11
niniejszego numeru GGP.
Po prezentacji Wójt podziękował za
współpracę wszystkim, którzy
przyczynili się do rozwoju gminy, radzie
gminy, stowarzyszeniom i społecznikom
działającym aktywnie na terenie gminy
oraz kierownictwu urzędu.
Spotkanie było również okazją do
złożenia podziękowań tym, którzy w
szczególny sposób wspierali działania
samorządu w ubiegłym roku.
Pamiątkowe statuetki trafiły do Piotra
Stelmacha, Prezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach, dzięki któremu w
ubiegłym roku została sfinansowana
podbudowa oraz bezpieczna
nawierzchnia na placu zabaw
powstałym w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła” i
piłkochwyty przy boisku
wielofunkcyjnym przy strzyżowickiej
szkole oraz Zbigniewa Stanika i Dariusza
Leśniewskigo, wieloletnich
współorganizatorów Wyścigu
Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy
Psary. Wspaniała organizacja tej imprezy
została doceniona przez Polski Związek

Od prawej: Dariusz Leśniewski, Wójt Gminy Psary,
Ilona Sobieraj przedstawicielka firmy Stelmax oraz
Zbigniew Stanik.

Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji
i noworocznych życzeń.

Kolarski, który w 2012 roku przyznał
gminie Psary organizację Mistrzostw
Polski w Kolarstwie Szosowym ze startu
wspólnego w kategorii Master.
Odbierając podziękowania Zbigniew
Stanik złożył wyrazy uznania i
podziękował za zaangażowanie oraz
bezinteresowną pomoc wszystkim,
którzy w minionych latach organizowali
to wielkie święto sportu, podkreślając
tym samym, że otrzymane wyróżnienie
odbiera również w ich imieniu.
Zgromadzeni goście mieli okazję
obejrzeć występy artystyczne w
wykonaniu - Wiktorii Rozmus,
dziewcząt z sekcji akrobatyki sportowej,
członków grupy wokalnej działającej
przy GOK: Kamili Zdenkowskiej i
Dominiki Hamery.
Obecni na spotkaniu
parlamentarzyści oraz samorządowcy
byli pod dużym wrażeniem rozmachu i
różnorodności działań podejmowanych
przez gminny samorząd w 2012 roku.
Kierując na ręce Wójta Gminy Tomasza
Sadłonia wiele ciepłych słów nie kryli
swojego uznania dla wszystkich
inwestycji oraz projektów, które udało
się zrealizować w tak krótkim czasie.
Korzystając z okazji złożyli także
w s z y s t k i m m i e s z k ań co m g m i n y
życzenia noworoczne. Red.

Licznie przybyli goście na Noworoczne Spotkanie Samorządowe szczelnie
wypełnili salę widowiskową GOK w Gródkowie.
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Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2013
13 stycznia już po raz trzeci odbył się
Gminny Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, ktуra w naszym
kraju zagrała po raz 21. Tegoroczny
dochуd z akcji przeznaczony jest po
połowie na ratowanie życia dzieci i w
drugiej na godną opiekę medyczną
seniorуw. Wspуlnie zebraliśmy ponad
27 433, 38 zł.
Gminny finał odbył się przed
Urzędem Gminy w Psarach, gdzie o
godzinie 17.00 uruchomiono quiz
fantowy, a na scenie rozpoczęły się
występy. W tym miejscu zgromadzili się
również wolontariusze, którzy od
samego rana zbierali w terenie datki na
Fundację Jurka Owsiaka. Całą imprezę
fantastycznie poprowadziła Magdalena
Kozieł z GOK.
Podczas gminnego finału mogliśmy
obejrzeć występy: przedszkolaków z
Sarnowa, uczestników sekcji
artystycznych Gminnego Ośrodka
Kultury w Gródkowie, występy uczniów
z Sarnowa, Strzyżowic, Dąbia i
Gródkowa. Głównymi gwiazdami na
scenie tego wieczora byli: zespół
niezwykle utalentowanego gitarzysty
Antoniego Machonia oraz koncert
girlsbandu Clipsy. O godzinie 20.00
podziwialiśmy światełko do nieba, czyli
pokaz fajerwerków. Wszyscy zebrani
mogli się ogrzać przepysznym żurkiem
ugotowanym i ufundowanym przez
Zajazd Zielony Gościniec z Sarnowa
oraz zjeść pyszne ciastka i pączki
podarowane przez Ciastkarnię Mariusza
Kawiorskiego z Dąbia Chrobakowego,
natomiast Gminny Ośrodek Kultury w
Gródkowie częstował herbatą oraz
kawą.
Pomimo mroźnej pogody w tym roku
gminny finał orkiestry cieszył się
podobnym zainteresowaniem jak w roku
ubiegłym. W tegorocznym quizie
fantowym sprzedało się 600 losów, a
głównymi nagrodami były między

Przedszkolacy z Sarnowa na scenie.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

innymi: kino domowe, smartfon, aparaty
fotograficzne, robot kuchenny,
minitablet, radiomagnetofon oraz bony
na zakupy i usługi. Zakup wszystkich
nagrуd nie byłby jednak możliwy gdyby
nie hojność sponsorуw, wśrуd ktуrych
w tym roku były następujące firmy:
Firma Handlowo – Usługowa Transbud
– Wulkan Zdzisław Wszoła z Preczowa,
Auto Klimatyzacja Marcin Cela z Dąbia,
Studio Kosmetyczne Violet z Psar, Sklep
Kiermasz z Psar, Kwiaciarnia
Marka Łapanowskiego z Psar,
Solarium Sun Ice z Psar, Salon
Fryzjerski Oliwia z Psar, Firma
Handlowo Usługowa Oliwia z
Dąbia Chrobakowego,
Gminna Biblioteka Publiczna
w Psarach, Zakład
Introligatorski Marek Gawron,
Auto Centrum Zbigniew
Stanik, Aqua Park Nemo w
Dąbrowie Gуrniczej, Jarosław
Dydak z Supermarketu
Karolina, Zakład Bory
Wolontariusze kwestowali od rana.
Malinowskie z Sarnowa,

Kwiaciarnia Floo Art z Psar, Firma
Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
"Aleksandra" S.C. Oliwa Bogdan Oliwa
Aleksandra, Przedsiębiorstwo
Przetwуrstwa Drzewnego Grуdkуw,
Zajazd Zielony Gościec z Sarnowa,
Ciastkarnia Mariusza Kawiorskiego z
Dąbia Chrobakowego oraz gminny
samorząd i wуjt.
W tym roku po raz pierwszy podczas
finału WOŚP w Gimnazjum w Psarach
odbył się Charytatywny Turniej
Koszykówki zorganizowany przez dwa
stowarzyszenia: Uczniowski Klub
Sportowy Gimnazjum i Sportowa Gmina
Psary. Na sali gimnastycznej zaciętą
walkę między sobą stoczyła drużyna
gimnazjalistów, nauczycieli i
absolwentów, a następnie odbył się
konkurs rzutów za 3 punkty.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom oraz
wolontariuszom, którzy wsparli
tegoroczny Gminny Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Red.

