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Zakończyła się rozbudowa biblioteki w Psarach
Dobiegły końca prace
przy rozbudowie
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach,
głуwnym wykonawcą
była firma Hutnicze
Przedsiębiorstwo
Remontowe Sp. z o.o.
z Dąbrowy Gуrniczej,
a koszt robуt wyniуsł
289 286,88 zł brutto.
Pod koniec grudnia
budowlańcy wykonali
nową klatkę schodową,
salę biblioteczną, a także
pomieszczenia dla
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Psarach.
W
n o w y m
pomieszczeniu na
drugim piętrze w
bibliotece powstanie
tzw. PIAP, czyli
Publiczny Punkt
Pomieszczenie, w którym powstanie publiczny punkt dostępu do Internetu.
Dostępu do Internetu,
z 20 stanowiskami
komputerowymi i jednym dla administratora, dzięki czemu część
prac związanych z wybudowaniem tego punktu będzie
dofinansowana z projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego. Punkty dostępu do Internetu powstaną również w
innych sołectwach w gminie.
Zaraz po zakończeniu prac budowlanych w psarskiej bibliotece
firma Jareks wykonała w nowo wybudowanym pomieszczeniu
podłogę, instalację elektryczną oraz dostarczyła meble, tak aby do
końca marca został utworzony w tym miejscu publiczny punkt
dostępu do Internetu.
Na rozbudowie budynku biblioteki zyskała również Ochotnicza
Straż Pożarna w Psarach, która dzięki przeprowadzonym pracom
budowlanym może korzystać obecnie z większego garażu,
łazienki z prysznicami, toalety oraz pomieszczenia socjalnego.
Rozbudowa biblioteki się zakończyła, ale to nie koniec prac
budowlanych, pod koniec lutego zostanie poszerzona wnęka w
sali głównej. Dzięki temu zabiegowi w jednym z pomieszczeń
powstanie przestrzeń, w której zostaną postawione regały na
książki, a bibliotekarz będzie mógł widzieć osoby korzystające z
Nowe wejście i dobudowana klatka schodowa w budynku
komputerów. Powstanie również bezpośrednie zejście do
biblioteki w Psarach.
kotłowni z nowej klatki schodowej. Red.
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Nowe oblicze sali w remizie w Brzękowicach Gуrnych
Prace remontowo-budowlane w
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej i
świetlicy wiejskiej ośrodka kultury w
Brzękowicach Gуrnych idą pełną parą.
Zakończył się już remont
pomieszczenia pod publiczne punkty
dostępu do Internetu. W styczniu
wykonano także solidną posadzkę
przemysłową w garażu strażackim. Zaś
kompleksowy remont sali balowej,
wykonywany przez gminną brygadę
remontowo-budowlaną, znajduje się na
zaawansowanym etapie.
Wspomniana sala już teraz
diametralnie zmienia swój wygląd i
coraz bliżej jej do nowoczesnego i
bezpiecznego pomieszczenia
rozrywkowego. Pracownicy brygady
zdemontowali starą boazerię, wykonali
całkowicie nową instalację elektryczną i
Montaż sufitu podwieszanego oraz oświetlenia.
rozpoczęli montaż podwieszanego
sufitu na całej jego powierzchni. Dzięki
temu możliwa będzie wymiana nowe oprawy oświetleniowe oraz schodowej oraz z sali głównej
oświetlenia na sali na bardziej kinkiety na ścianach. Wymienione prowadzące do pomieszczenia z
ekonomiczne i estetyczne; założono już zostaną również drzwi z klatki komputerami. Posadzka w sali tanecznej
zostanie zdemontowana i wykonana
ponownie z płytek ceramicznych
o wymiarach 50 cm na 50 cm.
Obecnie w sali w Brzękowicach
Górnych gminna ekipa remontowa
wykonuje tynki na ścianach.
W budżecie gminy zarezerwowano
na to zadanie 50 000 zł, co całkowicie
pokryje koszt materiałów budowlanych.
Dodatkowo do dyspozycji jest jeszcze
19 767,67 zł z funduszu sołeckiego dla
Goląszy, z którego pokryto koszt
posadzki betonowej, wykonanej przez
firmę zewnętrzną w wysokości 9 790 zł.
Odrestaurowana i jednocześnie
unowocześniona sala będzie,
z pewnością, służyć mieszkańcom,
instytucjom i firmom przy okazji
organizacji wydarzeń rozrywkowych
i oficjalnych spotkań.Red.
Nowa posadzka w garażu OSP Brzękowice - Goląsza.

Przeprowadzono prace
remontowe w psarskim
gimnazjum
Podczas zimowej przerwy w nauce w psarskim
gimnazjum przeprowadzono remont korytarza na
pierwszym piętrze.
Pracownicy gminnej brygady remontowej wykonali na
korytarzu znajdującym się na pierwszym piętrze szkoły
tynki z marmuritu do wysokości 1,60 metra. Prace trwały od
20 do 28 stycznia 2014r. Koszt zakupu materiału został
pokryty ze środków Gimnazjum w Psarach, a łącznie
otynkowano 180 metrów kwadratowych korytarza. Red.

3

INFORMACJE

Zmiana organizacji ruchu na moście w Preczowie
Od 10.02.2014r. zmieniona została
organizacja ruchu pojazdуw i pieszych
na moście w Preczowie na Czarnej
Przemszy. Wprowadzone zmiany
wynikają z zaleceń zawartych
w przeglądzie technicznym tego
obiektu wykonanym w lipcu 2012r.

Na moście zostaną przeprowadzone
drobne naprawy, budowlańcy poszerzą
chodnik z lewej strony jadąc od
ul. Szkolnej w Preczowie, natomiast
część chodnika znajdująca się z prawej
strony zostanie wyłączona z ruchu.
Remont będzie również polegał na

podwyższeniu barier ochronnych oraz
drobnych naprawach gzymsu i stref
wjazdu na most.
Wprowadzone zmiany w zakresie
organizacji ruchu będą polegały na jego
ograniczeniu. Pojazdy będą się po nim
poruszały wahadłowo. Red.

ul. Szkolna

Schemat organizacji
ruchu na moście w Preczowie
ul. Szkolna

XXXIX sesja Rady Gminy Psary
Na ostatniej sesji Rady Gminy, ktуra
odbyła się w dniu 30 stycznia 2014r. w
Ośrodku Kultury w Sarnowie radni
przyjęli 13 projektуw następujących
uchwał:
 Zawarto porozumienie pomiędzy
Gminą Psary a Gminą Siewierz w
sprawie realizacji wspólnego projektu
pn. „Rozbudowa infrastruktury
turystycznej w Gminie Psary i Siewierz
celem stworzenia wspólnego
markowego produktu turystycznego”.
 Sprzedaży nieruchomości
niezabudowanych położonych w Górze
Siewierskiej przy ul. Wapiennej
stanowiących własność gminy,
 Nabycia na rzecz Gminy Psary
nieruchomości ozn. nr działki 1929
położonej w Strzyżowicach, stanowiącej
własność osób fizycznych.
Nieruchomość zostanie nabyta, celem
wybudowania na niej odwodnienia ul.
Bocznej w Strzyżowicach.
 Wprowadzenia lokalnego programu
osłonowego w Gminie Psary pt. „Pomoc
w zakresie dożywiania na lata 2014 –
2020”.
Celem głównym programu
osłonowego w Gminie Psary pt. „Pomoc
w zakresie dożywiania na lata 2014 –
2020” jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z
rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji, z
uwzględnieniem osób dorosłych,
samotnych, podeszłym wieku, chorych
lub niepełnosprawnych. Organizatorami

programu są: Urząd Gminy Psary,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach,
placówki oświatowe, prywatni
przedsiębiorcy.
 Podwyższenia kryterium
dochodowego do wysokości 150%
kryterium ustawowego dla osób
samotnie gospodarujących oraz dla osób
w rodzinie, uprawniające osoby i
rodziny do uzyskania wsparcia w formie
świadczenia pieniężnego, na zakup
posiłku, lub żywności, do udzielenia
posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych w
ramach wieloletniego programu
wspierania gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania
w latach 2014 – 2020”.
 Rozpatrzenia skargi zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu na
działalność Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Gródkowie, którą
zgodnie z właściwością rozpatrywała
Komisja Rewizyjna w obecności osób
zainteresowanych. Po przedstawieniu
argumentów zarówno ze strony osoby
skarżącej jak i osoby na którą skarga
została skierowana oraz po wysłuchaniu
opinii obu stron, skargę uznano za
bezzasadną.
 Zmiany Uchwały Nr
XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z
dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie
budżetu gminy na 2014r.
 Zmiany Uchwały Nr
XXXVIII/406/2013 Rady Gminy Psary z
dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Psary na lata 2014 –
2034.
 Zmian w budżecie gminy na 2014r.
 Zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Psary na lata 2014 –
2034.
 Zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zadania
finansowanego ze środków PROW pn.
„budowa boiska wielofunkcyjnego w
Sarnowie”.
 Ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego na rok 2014.
Uchwała określa jednostkowe stawki
dotacji przedmiotowych dla
samorządowego zakładu budżetowego
– Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Dąbiu na bieżące utrzymanie porządku
na przystankach autobusowych,
oczyszczanie gminnych tablic
ogłoszeniowych, na wymianę sieci
wodociągowej.
 Z m i a n y u c h w a ł y n r
XXXVII/383/2013 Rady Gminy Psary z
dnia 28 listopada 2013r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy
Psary z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalności pożytku publicznego na
2014 rok, poprzez wprowadzenie zapisu
mówiącego, że „na realizację Programu
zostaną przeznaczone środki do kwoty
150 000 zł”. Wszystkie uchwały radni
przyjęli jednogłośnie. Red.
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Wsparcie gminy dla jednostek OSP w latach 2011 - 2014
Obecna kadencja władz samorządowych to czas wielu inwestycji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańcуw gminy Psary. We wszystkich siedmiu jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie gminy
zostały podjęte działania modernizujące bazę lokalową, sprzętową oraz
otoczenie remiz, ktуre kosztowały
w latach 2011 – 2013 ponad 1,3 mln zł.
OSP w Preczowie
Kosztem 42 804 zł w budynku remizy
OSP w Preczowie został wykonany
remont i termomodernizacja. Oprócz
ocieplenia i nowej elewacji prace
modernizacyjne objęły także zakup
i montaż nowej elektrycznie rolowanej
bramy wjazdowej do garażu oraz
budowę nowego wejścia głównego do
budynku. Przebudowano również hol
oraz schody do szatni i świetlicy
wiejskiej oraz wykonano dwie toalety.
Sama świetlica przeszła modernizację, dzięki unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. Zainstalowano
w niej nowe oświetlenie oraz wymieniono drzwi wejściowe. Ponadto, do
końca marca planowane jest tam
otwarcie publicznego punktu dostępu
do Internetu z 5. stanowiskami
komputerowymi.
W 2012 r. został wykonany projekt
budowlany placu przylegającego do
remizy. Pierwszy etap tego zadania –
zaplanowany jeszcze na ten rok – będzie
polegał na budowie miejsc postojowych

Wóz bojowy zakupiony do OSP Sarnów w 2013 r.

przy remizie od strony ul. Dębowej,
a jego realizacja wyniesie ponad 40 000
zł. Kontynuowane będą także prace w
budynku remizy, które zostaną
wykonane siłami gminnej brygady
remontowej.
OSP w Preczowie skorzystała nie
tylko z realizowanych tam prac budowlanych. W 2011 r. dofinansowano
remont samochodu pożarniczego dla
jednostki za kwotę 78 510 zł, z czego
18 500 zł zostało pokryte ze środków

Dobudowane w 2013 r. garaże dla OSP w Górze Siewierskiej

funduszu sołeckiego.
OSP Sarnуw
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie, dzięki gminnej dotacji
w wysokości 60 000 zł, w ubiegłym roku
zakupiła ciężki wóz bojowy po remoncie oraz wyposażyła go w niezbędny
sprzęt. Ponadto, kosztem 7 000 zł
wykonany został remont garażu,
w którym położono płytki na posadzce
i ścianach.
W 2013 r. zagospodarowano teren
przylegający do budynku remizy OSP.
Powstał w tym miejscu plac manewrowy
z: 6 miejscami postojowymi wykonanymi z ażurowych płyt betonowych,
4 miejscami postojowymi z kostki
betonowej oraz chodniki dla pieszych
zrobione z kolorowej kostki betonowej.
Z kolei w głębi działki zbudowano mały
plac z kostki betonowej otoczony
ławkami. Prace obejmowały również
budowę odwodnienia terenu. Koszt
zagospodarowania placu wraz z
zakupem materiałów wyniósł 80 000 zł.
OSP Psary
Kolejny obiekt, który przeszedł
modernizację w ubiegłych latach to
remiza strażacka w Psarach. Dzięki
wartej blisko 290 000 zł rozbudowie
gminnej biblioteki publicznej, działająca w tym samym budynku jednostka
OSP zyskała zaplecze socjalne z prysznicami i toaletami. Powiększony został
także garaż dla samochodów bojowych.
Na dużej sali spotkań w Psarach,
cd. na str. 5
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„Wsparcie gminy dla jednostek OSP...”
cd. ze str. 4
kosztem ponad 32 000 zł, zmodernizowano instalację centralnego
ogrzewania. Wkrótce rozpocznie się
również remont tego pomieszczenia
oraz holu wejściowego i balkonu.
Inwestycja ta została zgłoszona do
unijnego dofinansowania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zmianie uległo także otoczenie
psarskiej remizy strażackiej, wykonano
tutaj bowiem nową bramę wjazdową, a
przed garażami wyłożono kostkę
brukową.
OSP Strzyżowice
W ostatnich latach spore zmiany
zaszły również w jednostce straży
w Strzyżowicach. Nakładem 303 944,58
zł powstały: wjazd i zjazd z drogi
powiatowej, 24 miejsca parkingowe
(w tym dwa dla niepełnosprawnych),
dojście do budynku dla pieszych, nowy
wjazd dla straży pożarnej i oświetlenie
terenu. Z kolei za prawie 23 000 zł
zakupiono wyposażenie do kuchni sali
widowiskowej w remizie. Należy
jeszcze dodać, że w 2014 r. planowane
jest zlecenie wykonania projektu, który
obejmowałby dokończenie budowy sali
widowiskowej, znajdującej się obecnie
w stanie surowym.
OSP Gуra Siewierska
W remizie druhów w Górze Siewierskiej w zeszłym roku rozbudowano
garaże. Zakres robót objął: wyburzenie
i demontaż bram wjazdowych do garażu, wyburzenie starej przybudówki
i wykonanie, od fundamentów po dach,
nowego przedłużenia garaży w konstrukcji tradycyjnej wraz z nowymi
bramami garażowymi sterowanymi
elektrycznie. W garażach zamontowano
nową instalację oświetlenia i zasilania
oraz wentylację mechaniczną. Koszt
prac wyniósł 98 310 złotych. Również
dzięki środkom z budżetu gminy
zakupiono i położono płytki na ścianach
garażu oraz utwardzono kruszywem
wjazd do garaży.
W 2013 r. kosztem ponad 30 000 zł
wykonano boczne wejście do świetlicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Górze
Siewierskiej oraz wyremontowano salę,
w której już wkrótce – za sprawą dotacji
unijnej – powstanie publiczny punkt
dostępu do Internetu.
Zmiany infrastruktury strażackiej nie
były jedynymi inwestycjami w tę
jednostkę. W 2012 r. OSP z Góry
Siewierskiej wykonało karosację średniego wozu bojowego, na którą przekazano 60 000 złotych z budżetu gminy.

Budynek OSP w Preczowie po termomodernizacji w 2012 r.

Z myślą o przyszłych planach,
wykonany został już projekt budowlany
dotyczący zagospodarowania placu
przyległego do remizy. Obejmuje on
także stworzenie nowego wyjazdu dla
wozów OSP na ul. Chopina.
OSP Brzękowice Gуrne
Intensywne prace budowlane trwają
obecnie w remizie w Brzękowicach
Górnych, gdzie gminna brygada
przeprowadza remont sali bankietowej.
Wymieniana jest tam instalacja
elektryczna, powstają nowe tynki,
gładzie oraz podłoga. Koszt samych
materiałów to 60 000 zł. Co więcej
pracownicy naszej ekipy remontowej
wykonali w poprzednich latach remont
toalet mieszczących się w tym samym
budynku. Warto też wspomnieć, iż
w styczniu 2014 r. firma Jarobet z Sosnowca wykonała posadzkę przemysłową w garażu jednostki OSP. Jej koszt
wyniósł 9 790,80 zł.
OSP Dąbie
W budżecie gminy Psary na 2014 rok
zaplanowano realizację wielu
przedsięwzięć, które poprawią stan
budynku remizy w Dąbiu oraz pozwolą
na jeszcze lepsze przygotowanie strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych.
Bowiem w tym roku zakończy się
rozpoczęta w 2013 r. termomodernizacja budynku. Wartość prac z nią
związanych sięgnie 70 000 zł.
W bieżącym roku planowane są
również prace dotyczące remontu sali
bankietowej w Dąbiu. Projekt przewiduje: demontaż boazerii na ścianach
i na suficie, remont sceny, montaż nowego oświetlenia, wykonanie nowych
tynków oraz remont podłogi. Ponadto do
sali zostaną zakupione nowe krzesła

i stoły, a do kuchni wyposażenie wraz
z meblami. Projekt polegający na kompleksowym remoncie sali w styczniu
został zgłoszony do dofinansowania do
Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie
granica” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Na zakup wyposażenia kuchennego i mebli do świetlicy
w Dąbiu samorząd ma już zagwarantowane unijne dofinansowanie
w wysokości 32 181,41 zł. Dodatkowo
w budżecie na 2014 r. dla tejże jednostki
zostało zarezerwowane 60 000 złotych
na remont starego lub zakup
wyremontowanego średniego wozu
bojowego. Ponadto do 1 września 2014
r. firma VIZ- Projekt ma przekazać
gminie gotową dokumentację
projektową wraz z pozwoleniem na
budowę zaplecza socjalnego dla
strażaków z Dąbia przy istniejącym
garażu. Będą się w nim znajdowały
prysznice, sanitariaty i miejsca na szafki
oraz zainstalowane zostanie niezależne
ogrzewanie i bieżąca ciepła woda.
Oczywiście, z budżetu samorządu
pokrywane są również wszelkie wydatki
bieżące, niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z terenu
gminy. Obejmują one m.in.: ogrzewanie
pomieszczeń, media, paliwo, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie,
remonty i prace konserwacyjne sprzętu.
Bieżące roczne koszty utrzymania siedmiu jednostek OSP w gminie wynoszą
średnio około 250 000 zł. Wydatki
poniesione w ostatnich 3 latach na
Ochotnicze Straże Pożarne znacznie
poprawiły gotowość bojową jednostek i
usprawniły pracę strażaków. Red.
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Zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu „Szkoła Marzeń”
Szkoła Podstawowa w Dąbiu,
Sarnowie, Strzyżowicach i Grуdkowie
zostały doposażone w nowe pomoce
naukowe, ktуre zakupiono w ramach
projektu „Szkoła Marzeń”
wspуłfinansowanego ze środkуw
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaraz po feriach zimowych na
uczniów szkół podstawowych z terenu
naszej gminy czekały nowe zestawy
ciekawych i rozwijających pomocy
naukowych. Wśród zakupionych
przedmiotów pojawiły się materiały do
zajęć teatralnych, z których będzie
budowana scenografia dla młodych
aktorów. - Najbardziej wyczekiwanymi
przez uczniów pomocami były gry
edukacyjne, takie jak grzybobranie,
łamigłówka, czy dźwiękowe sześciany.
W tej ostatniej grze zabawa polega na
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Sarnowie z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych
tym, że poszczególny gracz wybiera dwa
dowolne pudełka i potrząsa nimi, jeśli
W marcu do wszystkich szkół
łatwiej przyswajają dźwięki mowy. dźwięk wyda mu się taki sam para jest
mówi Sylwia Sobczyk, nauczycielka podstawowych zostaną zakupione
jego. Takie ćwiczenia poprzez zabawę
logopedii ze Szkoły Podstawowej w kolejne pomoce dydaktyczne. Red.
rozwijają zmysł słuchu, przez co dzieci
Strzyżowicach.

Noworoczne spotkanie samorządowe 2014
16 stycznia po raz trzeci w Gminnym
Ośrodku Kulury w Grуdkowie odbyło
się Noworoczne Spotkanie
Samorządowe, na ktуrym wszyscy
zgromadzeni mieli okazję zapoznać się
z działaniami psarskiego samorządu w
2013 roku i planami na bieżący rok.
W gronie licznie przybyłych na
zaproszenie Wójta gości znaleźli się:
Posłowie Beata Małecka – Libera, Anna
Nemś, Witold Klepacz, Waldemar
Andzel, Wicemarszałek Województwa
Śląskiego Kazimierz Karolczak, Członek
Zarządu Województwa Śląskiego
Arkadiusz Chęciński, Pełnomocnik
Prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcin
Bazylak, Starosta Będziński Krzysztof
Malczewski, Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego Emil Bystrowski,
Radny Rady Powiatu Będzińskiego
Marian Kozieł, Burmistrz Wojkowic
Zofia Gajdzik, Burmistrz Siewierza
Zdzisław Banaś, Burmistrz Sławkowa
Bronisław Goraj, Przewodnicząca Rady
Miasta Siewierza Barbara Bochenek,
Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz
Podlejski, Wójt Gminy Bobrowniki
Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy

Występ zespołu Talenty z gminy Psary

Ożarowice Grzegorz Czapla, Radni
Rady Gminy Psary wraz z
Przewodniczącym Jacentym Kubicą na
czele, Przewodnicząca Młodzieżowej
Rady Gminy Psary Izabela Klusa,
Komendant Powiatowy Policji Cezary
Garczarczyk, Zastępca Wojskowego

Komendanta Uzupełnień w Będzinie
Grzegorz Buła, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Siewierz Kazimierz
Szydło, dyrektorzy instytucji
regionalnych i powiatowych, dyrektorzy
cd. na str. 7
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„Noworoczne spotkanie...”
cd. ze str. 6
jednostek organizacyjnych gminy,
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 2013 r.
Na spotkaniu omawiana była
działalność inwestycyjna samorządu,
która w ubiegłym roku koncentrowała się
na czterech obszarach: drogi i place,
wymiana sieci wodociągowej, budowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
oraz remont i budowa obiektów
komunalnych.
W 2013r. jedenaście odcinków
gminnych dróg przeszło kompleksowy
remont. Dokończono budowę ul. Irysów
w Psarach, siedem dróg utwardzono
frezem i kruszywem, a na trzech
położono nowe nakładki asfaltowe.
Zakład Gospodarki Komunalnej dzięki
gminnej dotacji inwestycjnej
wybudował około 3km nowego
wodociągu w Sarnowie, Psarach,
Preczowie, Strzyżowicach i Gródkowie.
W ubiegłym roku realizowanych było
wiele interesujących projektów
polegających na budowie obiektów
sportowych. Powstał kompleks sportowo
– rekreacyjny za Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Psarach, dokończono
budowę szatni Błyskawicy Preczów,
wykonano nowoczesną podłogę

Pani Agata Kamińska dostała symboliczny
bon na 20 000 zł, który wygrała
w konkursie „Tu mieszkam,
tu płacę podatek dochodowy”.

Goście na spotkaniu samorządowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie

sportową na sali gimnastycznej w Dąbiu
oraz piłkochwyty na stadionie w
Sarnowie i Brzękowicach Dolnych.
W 2013r. rozbudowana została
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach,
wykonano I etap termomodernizacji
budynku po szkole w Malinowicach oraz
remizy OSP w Dąbiu, a także
rozbudowano garaże strażackie w Górze
Siewierskiej.
Na noworocznym spotkaniu
samorządowym zaprezentowano
również liczne projekty polegające na
organizacji zajęć dodatkowych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w tym
liczne przedsięwzięcia dofinansowane z
funduszy unijnych takie jak projekty:
„Szkoła marzeń”, „Młodzież z
przyszłością”, „Sposoby na szybkie i
efektowne uczenie, dzieci powinny je
znać”, czy „Jestem wyjątkowy” i inne.
Po prezentacji Wójt podziękował za
współpracę wszystkim, których praca
oraz decyzje wpłynęły na rozwój gminy:
radzie gminy, stowarzyszeniom i
społecznikom działającym aktywnie na
terenie gminy oraz kierownictwu
urzędu.
Spotkanie było doskonałą okazją do
wręczenia podziękowań tym osobom,
które w szczególny sposób wspierały
działania samorządu w ubiegłym roku.
Pamiątkowymi tablicami zostali
nagrodzeni: Piotr Stelmach, Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej im. Stanisława
Polakowskiego w Strzyżowicach, który
dofinansował budowę ogrodzenia
wokół Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach, oraz Zdzisław Wszoła,
który sfinansował budowę ponad 100
metrów chodnika w Preczowie przy
drodze powiatowej.
Na spotkaniu wręczono również

nagrodę w konkursie „Tu mieszkam, to
płacę podatek dochodowy”.
Przewodniczący Rady Gminy Psary oraz
Wójt Gminy Psary wręczyli ją laureatce
– Agacie Kamińskiej, która przekazała
symboliczny czek o wartości 20 000 zł
na doposażenie świetlicy wiejskiej w
Górze Siewierskiej i Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach.
Zgromadzeni goście mieli okazję
obej rzeć w yst ępy artystyczne w
wykonaniu młodych skrzypków i
członków grupy wokalnej „Talenty z
gminy Psary” działającej w Gminnym
Ośrodku Kultury. Przy wyjściu, każda
osoba mogła dostać egzemplarz płyty
młodych artystów.
O b e c n i n a s p o t k a n i u
parlamentarzyści oraz samorządowcy
byli pod dużym wrażeniem
różnorodności działań podejmowanych
przez gminny samorząd w 2013 roku i
korzystając z okazji złożyli także
wszystkim mieszkańcom gminy
życzenia noworoczne. Red.

Uroczyste wręczenie pamiątkowych tablic
z podziękowaniem dla Zdzisława Wszoły
oraz Piotra Stelmacha (tablicę odbierała w
jego imieniu Iwona Sobieraj)
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Rusza kolejna edycja projektu „Praca się opłaca”
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Psarach od 2008r. kontynuuje realizację
projektu systemowego pt. "Praca się
opłaca" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.1.1 Rozwуj i
upowszechnianie aktywnej integracji ze
środkуw Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Człowiek - najlepsza inwestycja" to
hasło Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, zgodnie z ktуrym działania są
skierowane na rozwуj uczestnikуw.
W latach 2012 i 2013 projekt „Praca
się opłaca” był realizowany na
podstawie wniosku na okres 2 lat. Celem
głównym projektu była aktywizacja
społeczna i zawodowa 11 kobiet i 9
mężczyzn poprzez uczestnictwo w
projekcie. W okresie tym projekt
zakończyło 26 osób w tym 13 kobiet i 13
mężczyzn. W ramach projektu
skorzystali z warsztatów z
psychologiem, doradcą zawodowym
i informatykiem. Rodziny z dziećmi
współpracowały z asystentem
rodziny,Rodziny z dziećmi będą mogły
skorzystać ze wsparcia w formie
asystenta rodziny, którego działanie
będzie oparte na wszechstronnej
pomocy dla poprawy funkcjonowania
systemu rodzinnego. Dodatkowo
uczestnicy będą korzystać z
psychoterapii, opartej na
indywidualnych konsultacjach
w nurcie skoncentrowanym na
rozwiązaniach Gestalt. Aktywizacja w
życiu społecznym będzie wzmacniana
poprzez wyjazd i wyjście integracyjne

do miejsc promujących kulturę.
Planowany jest wyjazd jednodniowy na
wycieczkę z rodzinami i wyjście
integracyjne.
Podczas realizacji projektu
szczególna uwaga zostanie skierowana
na edukację poprzez głoszenie zasady
równości szans i działań zmierzających
w kierunku zmiany stereotypowego
myślenia, większego zaangażowania w
obowiązki domowe mężczyzn i
zwiększenia aktywności kobiet na rynku
pracy. Osoby uczestniczące w projekcje
będą miały możliwość przygotowania

do pogodzenia obowiązków
zawodowych z rodzinnymi, a tym
samym włączenie się do życia
społecznego wykraczającego poza
domowe obowiązki. Projekt skierowany
jest do osób bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo,
mieszkańców naszej gminy, którzy są
zdecydowani podjąć działania w
kierunku zmiany własnej sytuacji .
Osoby zainteresowane udziałem w
projekcie proszone są
o kontakt z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Psarach. OPS

Uczestnicy projektu „Praca się opłaca” na wycieczce w Pszczynie

Ceramika artystyczna dla dzieci i młodzieży
W Szkole Podstawowej Dąbiu,
Sarnowie oraz w Ośrodku Kultury w
Grуdkowie powstają niezwykle
kreatywne dzieła, ktуre młodzi artyści
wytwarzają na zajęciach z ceramiki
artystycznej.
Zajęcia ruszyły w październiku 2013
roku i od tamtej pory cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży. W ich trakcie,
niczym za dotknięciem magicznej
różdżki, spod dziecięcych dłoni z
bezkształtnych kawałków gliny,
powstają rozmaite zwierzątka,
dzbaneczki, podstawki, czy kwiatki.
-Praca z gliną bardzo dobrze wpływa
na rozwój dzieci. Wycisza, uczy
skupienia i cierpliwości. Dodatkowo
pomaga rozwijać wyobraźnię oraz
zdolności manualne, a praca w grupie
sprzyja świetnej zabawie. To dlatego

wprowadziliśmy ten typ zajęć do naszej
oferty - mówi dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Gródkowie Anna
Nagły. W sumie w zajęciach uczestniczy
prawie 110 dzieci, w przedziale
wiekowym od przedszkola, po VI klasę
szkoły podstawowej. W ramach opłaty w
wysokości 20,00 złotych miesięcznie
uczestnicy mają zapewniony
profesjonalny sprzęt oraz narzędzia do
pracy w glinie, jak również możliwość
wypalenia stworzonych przez siebie
rozmaitości w specjalnym piecu. W
przyszłości prace, stworzone przez
dzieci podczas zajęć, staną się
eksponatami na wystawie plastycznej,
tak aby każdy mógł podziwiać te
szczególne wytwory dziecięcej
wyobraźni. Gminny Ośrodek Kultury w
Gródkowie zaprasza osoby
zainteresowane zapisaniem swoich

dzieci na zajęcia o kontakt pod
numerem telefonu 32/267-22-59. GOK.

Jedna z najmłodszych uczestniczek
podczas pracochłonnych zajęć
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Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary
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Zdobyć biegun!
Zagrożenie z matematyki, kłótnia z najlepszą przyjaciółką czy awantura w domu.
Tak niewiele trzeba, aby nasz młodzieńczy świat się zawalił. Nic nam się nie
udaje, wszystko jest do niczego… Często
zamartwiamy się z błahych powodów.
Jeżeli dla nas są to problemy nie do
rozwiązania to, co może powiedzieć
nastolatek, który w nieszczęśliwym wypadku traci rękę i nogę? Tak, mowa o Jaśku
Meli, pierwszym niepełnosprawnym nastolatku, zdobywcy obu biegunów.
Niedawno w kinach ukazał się film,

nawiązujący do jego biografii pt. „Mój
Biegun”. Przedstawia on prawdziwą historię chłopca, który przeżył rodzinną tragedię, a sam uległ strasznemu wypadkowi,
tracąc kończyny. Po tych wydarzeniach
był bliski załamania. Cały świat Jaśka legł
w gruzach, lecz dzięki wsparciu najbliższych pokonał on swoje słabości i dokonał
rzeczy niezwykłej. Wraz z podróżnikiem
Markiem Kamińskim pieszo zdobył oba
bieguny. Teraz jako dorosły jest prezesem
fundacji „Razem na biegun”, która pomaga osobom niepełnosprawnym. Wspiera

ich w odzyskaniu wiary w siebie i odnajdywaniu swojego miejsca w społeczeństwie. Jasiek mówi: „Brak ręki i nogi to nie
jest kalectwo tylko niepełnosprawność
ruchowa. Kalectwo jest w głowie”.
Osobiście myślę, że nie powinniśmy
martwić się błahostkami, problemy są po
to, aby je rozwiązywać. Przykład Jaśka
Meli pokazuje nam, że w życiu nie ma
barier. Jeśli znajdziemy w sobie siłę,
możemy osiągnąć wszystko. Każdy z nas
może zdobyć „biegun”.
Joanna Kita, kl. VI - ZSP 2 w Sarnowie

Wolontariat studencki w ZSP w Strzyżowicach

Intensywna i kreatywna praca podczas zajęć projektowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzyżowicach nawiązał współpracę z przedstawicielami programu „Projektor –
Wolontariat Studencki” z Katowic. Jest
to już III edycja tego projektu w naszej
szkole. W jego ramach studentki
różnych kierunków urozmaicają nasze
zajęcia świetlicowe. Tematyka zajęć
bywa różnorodna – od zajęć plastycznotechnicznych, poprzez podróże po
całym świecie, aż po zajęcia z kryminalistyki! Spotkania te są dla nas bardzo
odkrywcze ! Oby było ich więcej!
Jagoda Kielan
Szkolny Klub Wolontariatu

Zuchowy koncert świąteczny
13 XII 2013 r. zuchy z gromady Leśne
Skrzaty przygotowały Zuchowy Koncert
Świąteczny. Na wydarzenie to zaprosiły
Wójta Gminy Tomasza Sadłonia, Sekretarz Gminy Mirellę Barańską-Sorn, Dyrektor zespołu Dorotę Pronobis-Kościńską,
bibliotekarkę Joannę Bloch, wychowawców zuchów oraz przede wszystkim
rodziców i dziadków. Program koncertu
stanowiły kolędy, świąteczne wiersze i życzenia. Miłą niespodzianką było przybycie św. Mikołaja, który wręczył zuchom
sprawności i słodkie upominki. Wielką
radość sprawił także zuchom Wójt, który
podarował im plecaki. Będą bardzo
potrzebne na wiosenne wędrówki! To był
bardzo miły, uroczysty wieczór.
Wiktoria Zbień, Natalia Tadra
SP Strzyżowice

Zuchy z Wójtem Gminy Psary podczas koncertu
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Śniadanie daje moc w Radio Katowice
Śniadanie to najważniejszy posiłek
dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię
do nauki, lepiej koncentrują się podczas
zajęć i mają siłę do zabawy. To najlepszy
start w nowy dzień!
Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
klas I–III ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie w ramach edukacji zdrowotnej
przyłączyły się do OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „ŚNIADANIE DAJE
MOC”. Jego najważniejszym celem jest
zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie
dziecka. Ponadto, akcja ma przyczynić
się do obniżenia poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce poprzez edukację oraz
promocję prawidłowego żywienia.
Podczas wcześniejszych zajęć dzieci
zostały zapoznane z zasadami prawidłowego żywienia oraz z wpływem witamin
i składników mineralnych na prawidłowe
funkcjonowanie organizmu. Mówiły, jak
nakryć stół i dlaczego mycie rąk przed
jedzeniem jest ważne. Poprzez ciekawe
doświadczenia same mogły przekonać się
o znaczeniu prawidłowego odżywiania.
8 listopada 2013 r. w Dniu Zdrowego
Śniadania odbyło się wspólne biesiadowanie, na które zaproszono dziennikarkę
Radia Katowice Iwonę Kwaśny. Podczas
śniadania reporterka przeprowadziła
z dyrektorką szkoły, dziećmi i nauczycielami wywiady o zdrowym odżywianiu
i jego roli dla zdrowia dzieci. Spotkanie
z dziennikarką i wspólne rozmowy stano-

Cisza na sali, trwa wywiad!

wiły dla dzieci dużą frajdę. Najfajniejsza
była jednak możliwość usłyszenia się
podczas audycji radiowej poświeconej
„Zdrowemu śniadaniu”, którą wyemitowano 11 grudnia 2013 r.
Ważną rolę w tej imprezie odegrali
rodzice, którzy wykazali się niezwykłą
pomysłowością w przygotowaniu stołów
i potraw. Wśród wielu przysmaków
znalazły się łódeczki z jajek, łososiowe
różyczki, pociąg z serków, ludziki
z warzyw i wiele innych kolorowych
specjałów. Dzieci mogły spróbować
domowych dżemów i soków ze świeżych
warzyw oraz owocowych szaszłyków
i sałatek. Do gustu przypadł także biały ser
na słono i słodko. Wiedząc, jak ważne są

ryby w dziecięcej diecie, rodzice przygotowali również smaczne pasty rybne.
Miło było patrzeć jak wszyscy z wielkim
apetytem zajadali zdrowe przysmaki.
Spotkanie stanowiło dla dzieci okazję
do spróbowania nowych smaków oraz
podzielenia się przygotowanymi potrawami. Uczniowie mogli także docenić
pracę swoich rodziców i zobaczyć jak
ciekawe kanapki robią koleżanki i koledzy. Taki wspólny posiłek to wspaniała
zabawa i ciekawa przygoda.
Radość dzieci, zaangażowanie rodziców i nauczycieli sprawiło, że akcja ta na
stałe zostanie wpisana do kalendarza
imprez szkolnych.
SP Grуdkуw

Konkurs kolęd
Mając na uwadze rozwijanie wrażliwości muzyczno-estetycznej najmłodszych mieszkańców naszej gminy,
popularyzację kolęd i pastorałek oraz
promowanie młodych talentów, 3 stycznia 2014 r. Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w Dąbiu zorganizowała Konkurs Kolęd i Pastorałek dla
dzieci w wieku przedszkolnym.
Konkurs był znakomitą okazją do
spotkania, posłuchania oraz podziwiania
pięknego śpiewu, strojów a także umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych najmłodszych dzieci z oddziałów
przedszkolnych, które zaprezentowały
najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Jury przyznało 3 nagrody Grand Prix
dla najbardziej wyróżniających się
przedszkolaków: Oliwii Adamczyk, Julii
Flak oraz Mateusza Rutkowskiego.
Pozostali wykonawcy otrzymali 1-sze
miejsca, ponieważ — jak przyznali sami
jurorzy — wybór nie był łatwy. Poza
konkursem zaprezentował się zespół
wokalno-instrumentalno-taneczny

Uczestnicy konkursu kolęd podczas jednego z występów

„Bangosiki” z oddziału przedszkolnego
w Dąbiu. Występy przedszkolaków były
na bardzo wysokim poziomie, za co
należą się podziękowania i gratulacje dla
opiekunów i rodziców, którzy przygotowywali dzieci do występów.

Mamy nadzieję, że prezentacje talentów wokalnych przedszkolaków z terenu
gminy Psary oraz pielęgnowanie bogatej
tradycji śpiewania kolęd staną się
coroczną tradycją.
SP Dąbie
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Gratulacje dla Krystiana!
Uczeń klasy III Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Psarach, Krystian Machura –
laureat ubiegłorocznego gimnazjalnego
konkursu przedmiotowego z języka
rosyjskiego – 10 XII 2013 r. uczestniczył
w XLV Olimpiadzie Języka Rosyjskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wynik uzyskany w teście pisemnym
obejmującym znajomość gramatyki,

słownictwa, a także wiedzę kulturoznawczą pozwolił Krystianowi na zakwalifikowanie się do eliminacji okręgowych, na
których wyłoniono 50 najlepszych
uczestników z województwa śląskiego
i opolskiego. Gratulujemy spektakularnego sukcesu i życzymy dalszych sukcesów!
Warto nadmienić, iż laureaci i finaliści
tej olimpiady zostaną zwolnieni z egza-

minu maturalnego z przedmiotu „język
obcy nowożytny - język rosyjski” oraz
mogą otrzymać indeksy na niektóre
wydziały filologiczne. Konkurs ten,
powołany do życia w roku 1969, należy
do najstarszych ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych w naszym kraju.
Gimnazjum Psary

Wyśpiewany nastrуj świąt
Jasełka są jednym z bożonarodzeniowych obrzędów. Stanowią nieodłączny, bardzo piękny i nastrojowy element
tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
W zimowy, grudniowy poranek,
w ciepłej rodzinnej atmosferze spotkaliśmy się, by obejrzeć jasełka. Wspólnie,
po raz kolejny mogliśmy przeżyć historię
Świętej Rodziny. Całość przedstawienia –
pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców
oraz aniołów – przeplatana była kolędami
i pastorałkami.
Przedstawienie przygotowane przez
uczniów klasy II przywołało wspomnienie wydarzeń betlejemskiej nocy, a melodie wspólnie śpiewanych kolęd wprawiły
wszystkich w świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Mali aktorzy, nie okazując
tremy, recytowali i śpiewali kolędy,
budząc radość i wzruszenie u uczniów
i pracowników szkoły. Przedstawienie
zachwyciło widownię, która nagrodziła
ich występ gorącymi brawami. Następnie

Jasełka w Szkole Podstawowej w Gródkowie

Niech taki radosny nastrój towarzyszy
dzieci oraz zaproszeni goście symbolicznie podzielili się opłatkiem i udali się nam wszystkim nie tylko w okresie
do klas na wigilijne spotkania we świąteczno-noworocznym.
własnych gronach.
SP Grуdkуw

D@lecy, ale bliscy — czyli wirtualna podrуż świąteczna
Czas świąt Bożego Narodzenia to czas
wspólnego kolędowania i składania
sobie najszczerszych życzeń, które
wysyłamy w daleką podróż do tych,
którzy kochają święta, tak jak my.
Dlatego też rozpoczęliśmy realizację
kolejnego projektu w ramach programu
„eTwinning – Christmas card exchange”,
czyli wymianę kartek świątecznych
poprzez tradycyjną pocztę.
Dotychczas nasza szkoła uczestniczyła w akcjach jako partner, dołączając się
do wybranych projektów. Obecnie wraz
z Elm Park Primary School z Wielkiej
Brytanii zostaliśmy koordynatorami tego
świątecznego zadania.
Realizację projektu rozpoczęliśmy
w grudniu wspólnie z 9 szkołami
partnerskimi z Wielkiej Brytanii, Grecji,
Czech, Rumunii, Węgier, Włoch,
Norwegii i Estonii. Celem było wykonanie tradycyjnych kartek świątecznych
przy wykorzystaniu różnych materiałów
i ciekawych pomysłów, a także przygotowanie broszurki o świątecznych

tradycjach. Uczniowie wykonywali
kartki oraz układali zabawne wierszyki
z nutką kolędy, tworząc w ten sposób
życzenia świąteczne. Zgodnie z celem
projektu, życzenia umieszczono na
kartkach w dwóch językach –
narodowym (polskim) i angielskim.
Spośród zebranych kartek wybraliśmy
najładniejsze i najciekawsze, które
zostały nagrodzone upominkami
i wysłane do szkół partnerskich
z radosnymi życzeniami.
Na kolejnym etapie projektu
przygotowywaliśmy broszurkę o naszych
tradycjach i zwyczajach świątecznych.
Zakończenie naszego przedsięwzięcia
stanowiła szkolna wystawa kartek
otrzymanych ze szkół partnerskich.
Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia
spełnią się i dodadzą nam sił do kolejnych
ciekawych projektów w bieżącym roku.
Wszystkich zapraszamy do obejrzenia
naszej wystawy.
Redakcja - SP w Dąbiu

Wystawa kartek świątecznych
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w szkole w Strzyżowicach
12 stycznia 2014 r. w całej Polsce
obchodzono 22 finał WOŚP. W akcję tę
włączyła się również Szkoła Podstawowa
w Strzyżowicach. Z racji wieku dzieci oraz
w trosce o ich bezpieczeństwo zbiórka
pieniędzy na rzecz WOŚP odbywała się
tylko na terenie szkoły w dniu poprzedzającym finał, czyli w piątek 10 stycznia.

Już od samego rana wolontariusze ze
Szkolnego Klubu Wolontariatu zbierali do
puszek pieniądze. Ponadto podjęto szereg
innych działań, z których dochód przeznaczono na WOŚP. Można było zasmakować pysznej pizzy, nabyć drobny
upominek w quizie. Najwięcej emocji
dostarczyły dzieciom konkurencje sporto-

we, gdzie uczniowie mogli zmierzyć
swoje siły i umiejętności z… nauczycielami. Obie drużyny nieźle poradziły
sobie z rzutem do kosza na czas,
żonglerką nogą i przeciąganiem liny.
Zebrane pieniądze w kwocie 1 874,36
złotych wpłacono na konto WOŚP.
Szkolny Klub Wolontariatu

Konkurs pięknego czytania
Wraz z rozpoczęciem Ogólnopolskiej
Akcji „Czytam sobie” pojawiła się
doskonała okazja, aby pokazywać
dzieciom, że kontakt z literaturą to nie
przykry obowiązek, a świetna zabawa.
Książki wzbogacają świat, poszerzają
horyzonty i są wspaniałym sposobem na
spędzanie wolnego czasu. Samodzielne
czytanie to niezwykła przygoda, wstęp
do całkiem innego świata, świata
pełnego przygód. Ciekawe pozycje
literackie rozwijają wyobraźnię, dziecko
poszerza swoje słownictwo i uczy się
ortografii, co w szkole jest bardzo
przydatne.
W Szkole Podstawowej w Gródkowie
zorganizowano Konkurs Pięknego
Czytania dla uczniów klas I-III. Ma on na
celu rozwijanie potrzeb czytelniczych
uczniów, dbałość o kulturę słowa,
kształcenie umiejętności pięknego
czytania i rozumienia tekstu oraz
stworzenie dzieciom możliwości
prezentacji własnych umiejętności

Laureaci konkursu pięknego czytania z Gródkowa.

i porównania ich z umiejętnościami
innych.
Komisja konkursowa brała pod uwagę
płynność i bezbłędność czytanego
tekstu, prawidłową dykcję, wrażenie
artystyczne i dobór lektury. Uczestnicy
konkursu zaprezentowali fragmenty
ulubionych książek, wykazali się

doskonałą umiejętnością interpretacji
tekstu. Oto wyróżnieni uczniowie: klasa
I – Pola Kmiecik, Nadia Mroczek; klasa II
– Maciej Świerczek, Kinga Busz; klasa III
– Emilia Maciejczyk i Antoni Polak.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe..
SP Grуdkуw

Spotkanie z policjantem w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
13 grudnia 2013 r. odwiedził nas
policjant z Komisariatu Policji w Wojkowicach z prelekcją dotyczącą bezpieczeństwa w sieci internetowej. W bardzo
ciekawy sposób zaprezentowano nam
zagrożenia, które mogą spotkać nas
online. Nawet nie spodziewaliśmy się, że
może być ich tak dużo oraz, że zagrożenie
czyha na nas z każdej strony! Później
obejrzeliśmy interesującą prezentację
multimedialną związaną z tym tematem!
Uzmysłowienie nam niebezpieczeństw,
które wynikają z niewłaściwego
użytkowania Internetu było bardzo
pouczające i pożyteczne!!!
Maja Sarwa i Zuzanna Kotuła

Uczniowie odczas policyjnej prelekcji
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Zdrowa pasja Iwony Burzawy
Mieszkanka Grуdkowa Iwona
Burzawa, na co dzień prowadzi sklep
ze zdrową i bezglutenową żywnością zdrowapasja.pl, ktуry założyła dzięki
dotacji unijnej z projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w powiecie będzińskim” prowadzonym
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Grуdkowie. W wolnym czasie
organizuje w naszej gminie i miastach
ościennych szereg bezpłatnych spotkań
dotyczących dietetyki i aktywnie działa
w Stowarzyszeniu Osуb z Celiakią na
Diecie Bezglutenowej.
W grudniu w ośrodku kultury
w Sarnowie, za sprawą Pani Iwony oraz
Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na
Diecie Bezglutenowej, odbyło się
kolejne mikołajkowe spotkanie dla
dzieci na diecie bezglutenowej. Wzięło
w nim udział kilkanaścioro dzieci oraz
równie spora grupa towarzyszących im
rodziców. Pociechy spędziły dwie
godziny na wspaniałej zabawie z Panią
Mikołajką, a najważniejszą atrakcją było
spotkanie z samym Świętym Mikołajem,
który obdarował dzieci paczkami
z bezglutenowymi słodkościami.
O pasji do zdrowia rozmawiamy
z propagatorką zdrowego stylu życia
w naszej gminie - Iwoną Burzawą.
Głos Gminy Psary: Co sprawiło, że
zaczęła się Pani interesować zdrowym
odżywianiem się?
Iwona Burzawa: Właściwe odżywianie i zdrowy styl życia zawsze mnie
interesowały i były dla mnie bardzo
istotne. Dopiero jednak wraz z pojawieniem się dzieci zrodziła się we mnie
głęboka świadomość tego, jak bardzo to,
co jemy wpływa na nasze zdrowie.
Problemy moich pociech wynikające
z różnych alergii i nietolerancji pokarmowych zdeterminowały mnie do
ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i poszerzania horyzontów kulinarnych. Konieczność wyeliminowania
glutenu, jajek, soi, mleka i czekolady
sprawiły, że moja domowa spiżarnia
zmieniła całkowicie swoją zawartość,
która wbrew pozorom nie stała się wcale
uboższa, a bardziej urozmaicona.
GGP: Czym jest zatem celiakia i kto
może na nią zachorować?
IB: Celiakia to choroba immunologiczna trwająca całe życie. Ma ona
podłoże genetyczne i charakteryzuje się
nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach (pszenicy,
życie, jęczmieniu, owsie). Działający
toksycznie gluten prowadzi do zaniku
kosmków jelita cienkiego, maleńkich
wypustek błony śluzowej, które zwięk-

szają jego powierzchnię i są odpowiedzialne za wchłanianie składników
odżywczych. W efekcie toksycznego
działania glutenu wchłanianie pokarmu
jest upośledzone. Jedyną metodą
leczenia celiakii jest stosowanie przez
całe życie ścisłej diety bezglutenowej.
Celiakia nie jest alergią, choć często jest
z nią mylona. Choroba ta może ujawnić
się w każdym wieku.
GGP: Co się stanie jeśli chory nie
będzie stosował diety bezglutenowej?
IB: Celiakia jest najpoważniejszą
nietolerancją pokarmową człowieka.
Nieleczona z powodu braku odpowiedniej diagnozy, późnego rozpoznania lub nieprzestrzegania ścisłej diety
bezglutenowej może doprowadzić do
bardzo wielu powikłań zdrowotnych,
mogących dotyczyć prawie każdego
układu w organizmie chorego.
GGP: Czego powinniśmy na co dzień
unikać w naszej diecie, a czym ją
wzbogacać?
IB: Obecnie uważa się, że tak duży
wzrost zachorowalności na celiakię oraz
nietolerancję glutenu w ostatnim czasie
spowodowany jest głównie przez
nadmierne spożycie produktów
z pszenicy, która została w dużym
stopniu zmodyfikowana genetycznie
w celu uzyskania zboża wysokowydajnego. Należy zwrócić przy tym
uwagę na fakt, że pszenica to nie tylko
chleb czy bułeczki, gdyż skrobia
pszenna jest dodawana niemal do
każdego rodzaju produktów spożywczych jako zagęstnik i wypełniacz, w tym
m.in. do: wędlin, jogurtów, serków,
ketchupów i sosów. Należy więc
ograniczyć spożycie tego zboża na rzecz
żyta, owsa czy też dawnej odmiany
pszenicy – orkiszu. Warto do codziennej
diety wprowadzić kasze i mąki naturalnie bezglutenowe. Powinniśmy zwiększyć spożycie produktów strączkowych.
Godne polecenia są mniej znane
a bardzo smaczne i odżywcze produkty
z amarantusa, z kasztanów jadalnych,
z teffu, które dodawane w niewielkich
ilościach mogą urozmaicić i wzbogacić
naszą codzienną dietę. Z całą pewnością
należy unikać produktów wysokoprzetworzonych, z dużą ilością cukru
białego, stabilizatorów, barwników
i konserwantów, a sięgać po produkty
naturalne, proste, świeże i z nich
komponować posiłki kierując się zasadą
że jesteśmy tym co jemy.
GGP: Skąd pomysł na biznes
związany z produktami dietetycznymi?
IB: Prowadząc kuchnię bez glutenu
oraz innych alergenów musiałam szukać

odpowiednich produktów w różnych
sklepach i u różnych producentów.
Pomyślałam wówczas, aby zamawiać
większe ilości i przeznaczać je na
sprzedaż. Zaczęłam także organizować
spotkania dla dzieci i osób dorosłych na
diecie bezglutenowej, które były bardzo
udane. Dawały mi dużo satysfakcji i stały
się bardzo ważne dla mojej córki, która
jest na diecie i mogła w ten sposób
poznać swoich rówieśników z celiakią.
Gdy pojawiła się w naszej gminie
możliwość uzyskania dotacji na własną
działalność, postanowiłam otworzyć
sklep z produktami bezglutenowymi
o charakterze internetowym, co umożliwiało mi powrót do aktywności
zawodowej, a jednocześnie nie wykluczało sprawowania opieki nad dziećmi.
Prowadząc taki rodzaj działalności chcę
zdobywaną wiedzą i doświadczeniem
dzielić się teraz z innymi, pomagać przy
wyborze odpowiednich produktów
i sposobów ich komponowania, tak by
każdy mógł odnaleźć swój własny
zdrowy smak życia.
GGP: Dziękujemy za rozmowę,
życzymy wielu sukcesуw i „zarażonych” pasją do zdrowia osуb.

Iwona Burzawa ze swoimi dziećmi, dzięki
którym otworzyła sklep „Zdrowa Pasja”
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Koncert Aleksandry Poniszowskiej za nami
30.01.2014 r. w naszej gminie odbył
się koncert niezwykłej sopranistki,
solistki elitarnego Zespołu Śpiewakуw
Miasta Katowice Camerata Silesia –
Aleksandry Poniszowskiej.
Artystka w tym roku koncertowała
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie i przyjechała do nas w towarzystwie wspaniałej skrzypaczki Ireny
Kalinowskiej-Grohs i pianistki – Barbary
Pakury. W koncercie wzięli udział
również mniej doświadczeni, ale bardzo
utalentowani muzycy, którymi byli:
Szymon Poniszowski – skrzypek i śpiewak i Natasza Poniszowska – śpiewaczka. Jak łatwo odgadnąć są to dzieci
Aleksandry Poniszowskiej.
„Było to przede wszystkim piękne
przeżycie – każdy, kto chociaż raz
słyszał śpiew Aleksandry Poniszowskiej
wie o tym, że ta śpiewaczka potrafi
zaczarować słuchaczy. Było perfekcyjnie i porywająco dzięki Irenie
Kalinowskiej-Grohs, której partie solowe
na skrzypcach zniewalały i Barbarze
Pakurze, która zaprezentowała kunszt

Koncert Aleksandry Poniszowskiej po raz kolejny zachwycił słuchaczy

gry na pianinie. Było wzruszająco, dzięki
Szymonowi i Nataszy – cudnym,
młodym artystom, którzy pokazali
umiejętności i klasę profesjonalistów.
Jednym słowem – prawdziwa uczta,

którą powtórzymy za rok” — zrelacjonowała Helena Warczok, dyrektor
Gminnej Biblioteki w Psarach, na której
zaproszenie artyści odwiedzili naszą
gminę. GBP.

Koncert kolęd i pastorałek w Gуrze Siewierskiej
Noworoczny koncert kolęd i pastorałek, ktуry odbył się 5 stycznia 2014 r.
w budynku remizy OSP w Gуrze
Siewierskiej zainicjował nowy rok
w gminie Psary.
Po świątecznej przerwie oraz sylwestrowej zabawie mieszkańcy wspólnie z
lokalnymi zespołami, działającymi przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie,
mogli usłyszeć i zaśpiewać najpiękniejsze
polskie kolędy i pastorałki. Na scenie
licznie zgromadzonej publiczności
zaprezentowały się zespoły: „Zagłębianki”, „OD...DO...”, „Nasz Gródków”,
„Strzyżowiczanie”, „Tęcza”, „Brzękowianie”, „Dąbie” oraz gospodarze
koncertu zespół „Górzanie”.
Na początku przybyłych gości oraz
mieszkańców ciepło powitali Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły,
którzy złożyli noworoczne życzenia.
Koncert rozpoczął występ Gminnej
Orkiestry Dętej z Góry Siewierskiej pod
batutą Tomasza Nowaka. Dopełnieniem

W trakcie koncert rozbrzmiały najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy i pastorałki

niedzielnego koncertu były występy dzieci
uczęszczających na zajęcia do świetlicy
wiejskiej w Górze Siewierskiej, które
zgromadzonej publiczności wyrecytowały
świąteczno-noworoczne wierszyki, za co
nagrodzono ich gromkimi brawami. Po
wspólnym kolędowaniu na przybyłych

gości czekał słodki poczęstunek.
Noworoczny koncert kolęd i pastorałek w Górze Siewierskiej był doskonałą
okazją do spotkania się we wspólnym
gronie wszystkich zespołów śpiewaczych,
działających w naszej gminie. GOK

Węże boa na gościnnych występach w Grуdkowie
W niedzielne popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Grуdkowie
odbył się pokaz pt. „Małe zoo... z wizytą
u węży dusicieli”.
Program rozpoczął popis ognia,
w trakcie którego widzowie mogli
podziwiać trik połykania ognia oraz

żonglowania zapalonymi pochodniami.
Po krótkim wstępie, nadszedł moment, na
który z niecierpliwością czekali najmłodsi
widzowie. Z tajemniczej srebrnej skrzyni
w rytm muzyki zaczęły wyłaniać się węże
boa dusiciele m.in.: pyton siatkowany
oraz boa albinos. Ponad 12-metrowy

albinos ważący prawie 30 kg oraz nieco
mniejszy pyton owiły szyję swojego
opiekuna, dumnie prezentując się przed
zaciekawioną widownią. Zarówno dzieci
jak i dorośli z dużym zainteresowaniem
podziwiali występ oraz słuchali ciekawocd. na str. 15
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„Węże boa na gościnnych...”
cd. ze str. 14
stek z życia tych wspaniałych stworzeń.
W dalszej części programu najbardziej
zainteresowani mogli zadać pytania dotyczące węży. Do najczęściej zadawanych
należały zapytania o długość życia węża,
sposób karmienia, oswajanie, odżywianie
i miejsce życia najbardziej niebezpiecznych gatunków. Ponieważ zgodnie
z chińskim horoskopem, rok 2013 był
rokiem węża, a jego dotknięcie symbolizuje bogactwo, na zakończenie pokazu
każdy, kto chciał, mógł stanąć na scenie,
dotknąć węża oraz zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie.
9-letni Mikołaj po spotkaniu z wężami
powiedział: „Pokaz bardzo mi się
podobał, dowiedziałem się dużo
ciekawych rzeczy na temat węży oraz
sam mogłem się przekonać, jak miłą w
dotyku mają skórę”. GOK

Dzieci niezwykle ucieszyła możliwość dotknięcia węża

III miejsce Teresy Olesińskiej w konkursie na „Człowieka Roku”

Teresa Olesińska z wnuczką

Pani Teresa Olesińska zajęła III
miejsce w powiecie będzińskim
w organizowanym przez Dziennik
Zachodni konkursie na „Człowieka
roku”. Głosowanie odbywało się za
pośrednictwem smsуw, a działaczka
z Malinowic zdobyła aż 1037 głosуw.
Serdecznie gratulujemy sukcesu
i życzymy dużo satysfakcji z wykonywanej pracy społecznej.
Teresa Olesińska jest założycielką
pierwszego na terenie gminy Koła
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Malinowicach, do
którego obecnie należą 102 osoby. Jest

organizatorką wielu imprez kulturalnych
oraz wycieczek, które aktywizują nie
tylko grupę seniorów, ale i całą społeczność Malinowic. Jest inicjatorką zagospodarowania pomieszczeń byłej szkoły
na świetlicę dla mieszkańców. Za swoją
działalność została odznaczona „Złotą
Odznaką” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie. Dzięki jej zaangażowaniu tutejsze
koło zdobyło II miejsce wśród 80
wystawców w IV Jarmarku Rzemiosła
i Rękodzieła organizowanym przez
Muzeum Zagłębia w Będzinie. Red.

Policjanci rozmawiali o cyberprzemocy
30 stycznia 2014 r. na Świetlicy
Integracyjnej OPS w Psarach odbyło się
spotkanie z policjantami z Komisariatu
Policji w Wojkowicach.
Uczestniczące w nim dzieci i młodzież dowiedziały się, czym jest cyberprzemoc oraz poznali formy i przejawy
tego negatywnego zjawiska, które może
dotknąć każdego użytkownika Internetu
i telefonu komórkowego.
Cyberprzemoc przejawia się dręczeniem poprzez komunikatory internetowe, fora dyskusyjne, SMS-y, e-maile
czy też przez udostępnianie zdjęć,
filmów w Internecie bez zgody osób na
nich występujących. Stróże prawa
tłumaczyli młodym ludziom, jak się
przed nią chronić i jak na nią reagować.
Bardzo dobrym przykładem była
projekcja filmu animowanego, na
którym pokazano jedną z form
cyberprzemocy oraz różne modele

Prelekcja Policji o cyberprzemocy

rozwiązań podjętych przez bohatera
filmu. Każda z tych sytuacji została
szczegółowo omówiona przez
przedstawicieli Policji. Na spotkaniu
przedstawiono również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Policjanci przestrzegali dzieci przed
podawaniem danych osobowych na
forach i portalach internetowych.
Uczestnicy przypomnieli sobie również
zasady bezpiecznego spędzania czasu
wolnego. OPS
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Debiut talentуw z gminy Psary
Dominika Hamera, Kamila Zdenkowska, Kamil Adamczyk, Wiktoria
Rozmus, Magdalena Szastak oraz Krystian Machura to niezwykle utalentowani
muzycznie mieszkańcy gminy Psary,
ktуrzy właśnie zakończyli prace nad
nagraniem własnej płyty.
Na swoim debiutanckim krążku
młodzi artyści prezentują wokalne
umiejętności w niezwykle różnorodnym
repertuarze polskich i zagranicznych
przebojów muzyku popularnej.
Na płycie znalazły się m.in.: utwory
z repertuaru Nat King Cole'a –
„Wonderful World”, „Million alych roz”
– Ałły Pugaczowej, instrumentalna
wersja „Nothing Else Matters” – zespołu

Metallica oraz klasyka polskiej muzyki
międzywojennej – „Ta ostatnia niedziela” Mieczysława Foga. Płyta ta to nie
pierwsze wspólne przedsięwzięcie
psarskich wokalistów. Grupa ma już za
sobą wspólne koncerty i występy m.in.
podczas tegorocznego 22. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
oraz noworocznego spotkania samorządowego, gdzie zaprezentowała się
przed szeroką publicznością.
Nagranie płyty oraz występy młodych
wokalistów poprzedziły żmudne próby
oraz ciężka praca podczas warsztatów
wokalnych prowadzonych przez
Bernarda Sołtysika w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gródkowie.

Przedstawiamy sylwetki
młodych artystуw:
Kamil Adamczyk - Urodził się w 1996 roku,
mieszka w Preczowie, uczeń II LO w Będzinie, w
wieku 8 lat rozpoczął przygodę z muzyką, poprzez
naukę gry na pianinie. Uwielbia grać w zespole
Oversound i słuchać muzyki rockowej.
Krystian Machura - urodził się w 1998 roku,
mieszka w Brzękowicach Górnych, jest pozytywnie
nastawiony do świata i ma zawsze uśmiech na
twarzy. Jego pasje to muzyka i od niedawna
rusycystyka. Zwykle łączy je słuchając muzyki i
śpiewając po rosyjsku.
Dominika Hamera - urodziła się w 1995 roku,
mieszka w Strzyżowicach, jest uczennicą II LO w
Sosnowcu i Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu
w klasie śpiewu solowego. Uwielbia muzykę, a jej
największym szczęściem jest synek Filip.
Wiktoria Rozmus - urodziła się w 2000 roku,
mieszka w Sarnowie i jest uczennicą I klasy
Gimnazjum w Psarach. Kocha muzykę, śpiew i
historię, marzy o studiach w Wielkiej Brytanii. Jest
laureatką wielu konkursów wokalnych, ostatnio
zajęła I miejsce na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
w Siewierzu.
Magdalena Szastak - urodzona w 1996r,
zamieszkała w Sarnowie, uczennica I LO im.
Mikołaja Kopernika w Będzinie, absolwentka
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Będzinie w klasie skrzypiec. Interesuje się
muzyką rozrywkową.
Kamila Zdenkowska - urodzona w 1996r, mieszka
w Psarach, a na co dzień uczy się w II LO w Będzinie.
Jej najważniejszą pasją jest śpiew. Najbardziej lubi
ostre brzmienia i "czad" na scenie. Ma na swoim
koncie mnóstwo wyróżnień w konkursach
powiatowych i wojewódzkich.

Prace w studio nagraniowym były dla
młodych artystów ogromnym
przeżyciem - Było to cudowne
wydarzenie w moim życiu. Kiedy
założyłam słuchawki na uszy poczułam,
że to jest mój świat, że jestem w
odpowiednim miejscu. - relacjonowała
Kamila Zdenkowska.
W najbliższym czasie mieszkańcy
gminy będą mieli okazję ponowie
usłyszeć tych młodych artystów podczas
koncertu, który odbędzie się 22 lutego
w GOK w Gródkowie o godz. 17:00.
Poniżej przedstawiamy sylwetki
psarskich, niezwykle dobrze rokujących,
talentów. GOK

Uwaga konkurs!
Pięć pierwszych osób, które prześle do redakcji poprawną odpowiedź
na pytanie: W jakim miejscu odbywały się próby zespołu
„Talenty z gminy Psary”? otrzyma pocztą debiutancką płytę zespołu.
Odpowiedzi wraz z adresem należy przesyłać do 10 marca 2014r.
na adres e-mail: promocja@psary.pl
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Przedszkolaki ze Strzyżowic uczą się zdrowego odżywiania
W roku szkolnym 2013/2014
Przedszkole w Strzyżowicach zgodnie z
założeniami koncepcji pracy
wzmocniło aspekt programowy
związany ze zdrowiem i
bezpieczeństwem.
Placówka realizuje autorski program
pt."Zdrowy i wesoły przedszkolak ".
Dodatkowo przedszkole przystąpiło do
realizacji ogólnopolskich programówprojektów edukacyjnych: „Akademii
Zdrowego Przedszkolaka”, kolejnych
edycji "Akademii Aquafresh",
"Kubusiowego Przyjaciela Natury",
"Klubu Bezpiecznego Puchatka",
"Bezpieczników Taurona" oraz
"Śniadanie Daje Moc".
Od pierwszych dni września
wychowawcy zaczęli zwracać
szczególną uwagę dzieci i ich rodziców
na prawidłowe odżywianie,
propagować zasady zdrowego żywienia
i upowszechniać wiedzę o
niebezpieczeństwach związanych z
nieprawidłową dietą oraz jej
konsekwencjami dla zdrowia.
Podejmowane działania mają na celu

zachęcenie dzieci i ich rodziców do
wyeliminowania z diety niezdrowych
produktów żywnościowych.
Ukształtowanie właściwych,
prozdrowotnych nawyków u
przedszkolaków ściśle powiązane jest z
promowaniem zdrowego trybu życia,
właściwymi postawami
proekologicznymi oraz uwrażliwianiem
wychowanków na różnorakie
zagrożenia.
Zajęcia kulinarne odbywające się
cyklicznie w strzyżowickiej placówce
stały się już przedszkolnym hitem.
Dzieciaki do tej pory robiły m.in.
makaron, soki, surówki i sałatki
owocowo-warzywne, kanapki, koktajle,
piekły chleb i marchewkowe ciasta. W
pieczeniu chleba wspomagały je
członkinie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich. Przedszkolne
działania kulinarne przenoszone są do
domów rodzinnych wychowanków i
angażują w ten sposób całą rodzinę.
- W naszym przedszkolu stale
kształtujemy u dzieci nawyki, postawy
prozdrowotne takie jak: picie wody,

jedzenie nasion i jabłkowych chipsów,
codzienne spożywanie miodu itp. relacjonuje zastępca dyrektora Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego
w Strzyżowicach Krystyna Kluszczyk.
PPStrzyżowice.

Zajęcia kulinarne, cieszą się powodzeniem
wśród przedszkolaków.

Podsumowanie konkursu „Szopka 2013”
Po raz kolejny Zespуł Szkolno –
Przedszkolny w Strzyżowicach
zorganizował Gminny Konkurs
Plastyczny związany z tematyką
bożonarodzeniową. W tym roku
należało wykonać Szopkę Betlejemską z
elementami regionalnymi.
Uczniowie w trzech grupach
wiekowych (przedszkole, klasy I – III,
klasy IV – VI) wykonali szopki wycinając
i wydzierając elementy z papieru
kolorowego.
Uroczystość podsumowania i
wręczenia nagród laureatom odbyła się
14 stycznia 2014 w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach.
Również na tej samej uroczystości
wręczono nagrody laureatom drugiego

konkursu na kartkę świąteczną
„Malowanie na ekranie” adresowanego
do uczniów klas I – III i IV – VI szkół
podstawowych z tereny gminy.
Nagrody laureatom obu konkursów
wręczył wójt Gminy Psary pan Tomasz
Sadłoń.
Wśród nich znaleźli się:
- w kategorii klas I – III: Julia
Kurzawska, Zuzanna Kaczmarek, Julia
Janota, Piotr Grudzień, Kacper Kańtoch,
Marcin Kuligowski, Kamil Kamiński,
Karolina Furgalska, Natalia Tadra,
Szymon Kołtun
- w kategorii klas IV – VI: Oliwia
Wiązek, Klaudia Buchacz, Jędrzej
Grabczak, Julia Trzcionka, Karolina
Nowak, Jakub Skórka, Kamil Marek.
Laureatami konkursu na kartkę

świąteczną „Malowanie na ekranie”
zostali:
- w kategorii klas I – III: Laura Halicz,
Mikołaj Szymon, Robert Dobrzyński,
Patrycja Guzenda, Michał Siedlecki,
Wiktoria Zbień, Natalia Piasecka,
Mikołaj Sobczak
- w kategorii klas IV – VI: Maria
Skubis, Julia Bochenek, Aleksandra
Smuga, Aleksandra Wesołek.
Uroczystości tej towarzyszyły
również występy uczniów naszej szkoły.
Piątoklasiści i czwartoklasiści
zaprezentowali nietypowe jasełka z
tańcem diabłów i aniołów. Było
naprawdę uroczyście i wyjątkowo, a
wszystkim laureatom gratulujemy
zwycięstwa. SP Strzyżowice.

Pomoc w zimie dla osуb potrzebujących
Co zrobić, gdy zimą widzimy osobę
zachowującą się dziwnie, która przez
dłuższy czas przebywa np. na przystanku
autobusowym lub widujemy ją w opuszczonym budynku?
Prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji do:
 Policji – tel. 997 lub 112, Komisariat
Policji Wojkowice – tel. 32 2691710;
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach
od poniedziałku do piątku – tel. 32 267 22

62 (w godz. 7:30 – 15:30) lub 32 263 15
67 (w godz. 11:00 – 19:00).
Informację na temat pomocy osobom
bezdomnym można również uzyskać
w okresie od listopada do lutego pod
bezpłatnym numerem: 800 100 022
Jeśli Twój sąsiad/sąsiadka jest starszą
osobą, która nie ma rodziny, a od kilku dni
nie była przez nikogo widziana. Co
zrobić?

Prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji do:
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach

ul. Szkolna 100 – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, tel.
32 267 22 62, ops@psary.pl.
 Punktu Konsultacyjnego OPS w Psarach
ul. Szkolna 100 – czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 11:00 – 19:00, tel.
32 263 15 67, ops@psary.pl. OPS
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Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
W listopadzie Wуjt Gminy Psary
wraz z kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego odwiedzili Państwa
Zdzisławę i Henryka Wiejуw z Preczowa, ktуrzy obchodzili 60. rocznicę
pożycia małżeńskiego. Poniżej
przedstawiamy informacje, w jaki
sposуb można starać się o nadanie
medalu za długoletnie pożycie.
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób,
które przeżyły co najmniej 50 lat
w jednym związku małżeńskim i są
obywatelami polskimi.
Aby zainicjować procedurę nadania
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Psarach dokonać
pisemnego lub osobistego zgłoszenia
jubileuszu.
Wymaganymi dokumentami do
Państwo Zdzisława i Henryk Wieja z Preczowa obchodzili w ubiegłym roku
zgłoszenia są:
Jubileusz 60. lecia pożycia małżeńskiego
– skrócony odpis aktu zawarcia
pożycie małżeńskie ma miejsce około 6
związku małżeńskiego, jeżeli małżeń- obojga Jubilatów,
– wniosek o nadanie medalu za miesięcy po złożeniu wniosku, o czym
stwo zawarte zostało poza Urzędem
jubilaci zostaną poinformowani
długoletnie pożycie małżeńskie.
Stanu Cywilnego w Psarach,
Wręczenie medali za długoletnie pisemnie. Red.
– kserokopie dowodów osobistych

ZABAWA KARNAWAŁOWA
W PRECZOWIE

Rada Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sarnowie serdecznie zaprasza
na:

Zespół „Od-do” serdecznie zaprasza na zabawę
karnawałową, która odbędzie się
22.02.2014 o godz. 20.00
w Ośrodku Kultury w Preczowie

Bal Karnawałowy,

Szampańską zabawę do białego rana przy muzyce
na żywo zapewni zespół 6 -osobowy Four Band
Cena biletu 180 zł od pary, w tym:
- trzy gorące posiłki,
- zimna płyta, ciasto,
- kawa, herbata,napoje.
Tel. (032) 360 - 65 -84, (032) 267 - 22 -19,
(032) 360 - 65- 49
Mile widziane dowolne przebrania karnawałowe!
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skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów,
a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności.

ktуry odbędzie się
1 marca 2014r. o godz. 20:00
w Ośrodku Kultury w Sarnowie
200 zł od pary
w cenie trzy ciepłe posiłki, zimna płyta, ciasto,
zimne i gorące napoje.
(Dochód z balu zostanie przeznaczony na
potrzeby szkoły i przedszkola.)
Zagra zespół: AMARYLIS
Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły:
tel. 32 267 22 15, 784 093 977

Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
fax. 32 29 44 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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Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014
Zgodnie z hasłem tegorocznego
koncertu „na ratunek” licznie
pośpieszyli mieszkańcy gminy, dzięki
ktуrym w gminie Psary podczas Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zebrano ponad 38 679,00 złotych.
Blisko 130 wolontariuszy z naszej
gminy od wczesnych godzin poranny
zbierało datki na fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Punktualnie o godz. 16:00 pod
Urzędem Gminy Psary rozpoczął się
Gminny Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na przybyłych
gości czekały takie atrakcje jak występy
artystyczne oraz quiz fantowy.
Tradycyjnie, jak co roku koncert był
znakomitą okazją, aby na scenie przed
licznie zgromadzoną publicznością
zaprezentowali się młodzi i
utalentowani mieszkańcy gminy Psary.
Muzycznych atrakcji nie zabrakło. W
programie wystąpili uczniowie ZSP w
Sarnowie, Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
Gródkowie oraz ZSP w Strzyżowicach.
Ponadto na scenie zaprezentowały się: 2
zespoły wokalno-instrumentalne z
Ośrodka Kultury w Sarnowie oraz
Weronika Harasimiuk. Nie lada atrakcją
tegorocznego koncertu był popisowy
występ „Talentów z gminy Psary” grupy
młodzieży z naszej gminy. Tuż przed
losowaniem nagród głównych,
publiczność do czerwoności rozgrzał
występ zespołu BLUE SKY.
Po muzyczno-tanecznych
szaleństwach przyszedł czas na
losowanie nagród. Jak co roku nie
zawiedli nas ich sponsorzy, którzy
hojnie przygotowali dla mieszkańców
całkiem sporą pulę nagród, a tegoroczną
edycję gminnego finału WOŚP wsparli:
Salon fryzjerski "Oliwia", FHU Oliwia Dąbie Chrobakowe, "Kwiaciarnia Floo-

Zespół dziecięcy „Bongosiki”

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

Art", Restauracja „Zielony Gościniec”,
Mariusz Cela Auto Klimatyzacja, Salon
fryzjerski Olga z Psar, Salon
Kosmetyczny Violet, Gospodarstwo
Ogrodnicze Tadeusz Mularski, Salon
Kosmetyczny „Twój Styl”, Bank
Spółdzielczy w Psarach, Supermarket
„Karolina”, Kwiaciarnia Pana Marka
Łapanowskiego, Zakład Introligatorski

Występ zespołu „Talenty z gminy Psary”

pana Marka Gawrona, NOWBUD –
Sebastian Nowak, Restauracja pod
Lwem, Sklep ogólnospożywczy
LEWIATAN oraz Państwo Aleksandra i
Bogdan Oliwa. Samorząd gminy
ufundował główną nagrodę quizu, czyli
ciśnieniowy ekspres kawowy. Podobnie
jak w zeszłym roku, pomimo zimowej
aury, zebrani mieszkańcy mogli
poczęstować się przepysznym gorącym
żurkiem ufundowanym przez Zajazd
„Zielony gościniec” Justyny
Hołubowskiej oraz słodkimi pączkami i
babeczkami ufundowanymi przez
Ciastkarnie państwa Marzeny i Mariusza
Kawiorskich z Dąbia Chrobakowego.
Na zakończenie koncertu o godz.
20:00 w niebo wystrzeliły kolorowe
fajerwerki, czyli tradycyjne światełko do
nieba. Na pożegnanie ciepłe słowa oraz
podziękowania wszystkim zebranym
mieszkańcom, sponsorom,
wolontariuszom oraz zaangażowanym
organizacjom przekazał Wójt Gminy
Psary – Tomasz Sadłoń. GOK.

zapraszają na:
koncert finałowy promujący
ich debiutancką płytę,
ktуry odbędzie się
22 lutego 2014r. o godz. 17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Grуdkowie
!
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