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W STRZYŻOWICACH
POWSTAŁO CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH

GŁOS GMINY PSARY

INWESTYCJE

Placówka przeszła kompleksowy remont wewnątrz i na zewnątrz

JUŻ W STYCZNIU 2019 ROKU W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W STRZYŻOWICACH ODBĘDĄ SIĘ PIERWSZE SPOTKANIA, KONCERTY
I UROCZYSTOŚCI. PO TRWAJĄCYCH PÓŁTORA ROKU PRACACH
REMONTOWYCH, DO MIESZKAŃCÓW WRACA WIELOFUNKCYJNY,
NOWOCZESNY I EKOLOGICZNY OBIEKT, KTÓRY MOŻE STAĆ SIĘ
SERCEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO, EDUKACYJNEGO
I KULTURALNEGO GMINY. W OBIEKCIE SWOJĄ SIEDZIBĘ MA
RÓWNIEŻ: FILIA GMINNE J BIBLIOTEKI PUBLICZNE J, POCZTA
POLSKA, OŚRODEK ZDROWIA ORAZ OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA.
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH TO PRZEDE WSZYSTKIM DWIE
SALE: WIELOFUNKCYJNA I KONFERENCYJNO-CATERINGOWĄ.

- W przyszłym roku w Strzyżowicach, drugim co do wielkości sołectwie gminy, zostanie uruchomiony
ośrodek kultury. Nowo powstałe
Centrum Usług Społecznych to nowoczesny obiekt z zaawansowanymi możliwościami technicznymi
i innowacyjnymi rozwiązaniami,
w którym będą organizowane różnego rodzaju koncerty, szkolenia czy
spotkania ze znanymi gwiazdami.
Wierzę, że będzie to miejsce wyjątkowe, a oferta kulturalna spełni oczekiwania mieszkańców naszej gminy.
Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do współtworzenia jej. - mówi
Magdalena Gdesz-Sobczak, kierownik ośrodka kultury w Strzyżowicach.

modernizację energetyczną, remont
i przebudowę. W pomieszczeniach
Ochotniczej Straży Pożarnej powstało nowoczesne zaplecze socjalne, a także szatnie, toalety i łazienki

dla strażaków. Garaże wzbogaciły
się o kanał techniczny z oświetleniem led, zamontowano nowe bramy garażowe, a wjazd do garaży
został obniżony. Pomieszczenia nad
garażami zaadoptowane zostały natomiast dla zespołów śpiewaczych
i innych grup, które wykazują aktywność kulturalną. Przebudowane
zostały także toalety i kuchnia.
- Naszym celem nie jest jedynie
organizacja koncertów i działalności
kulturalnej w CUS w Strzyżowicach –
mówi wójt Tomasz Sadłoń - Chcemy,
żeby było to nasze gminne centrum
aktywności mieszkańców Psar, ale w
bardzo różnych dziedzinach życia.

Metamorfoza obiektu
Ponad półtora roku trwały intensywne prace remontowe w Centrum
Usług Społecznych w Strzyżowicach. Obiekt przeszedł całkowitą
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W sali wielofunkcyjnej będą się odbywać m.in. koncerty i projekcje filmowe
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Pochyła widownia z około 200 miejscami

Liczymy, że nowy obiekt umożliwi
prowadzenie szkoleń, spotkań różnych grup społecznych, a w ofercie
Centrum Usług Społecznych każdy
znajdzie coś dla siebie.
Sercem CUS jest wielofunkcyjna
sala konferencyjno-widowiskowa ze
schodkową widownią dla około 200
osób. Zamontowany został w niej
specjalistyczny sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetlenie. Na ścianach
pojawiły się okładziny akustyczne
ścian i sufitów. Sala ta ma pełnić bardzo różne funkcje, poczynając od
organizacji szkoleń, konferencji czy
spotkań, których zadaniem będzie
podnoszenie kwalifikacji uczestników, poprzez organizację imprez
okolicznościowych czy muzycznych,
po profesjonalne występy kabaretowe lub teatralne. Profesjonalny
sprzęt nagłośnieniowy uzupełnia
specjalistyczne oświetlenie sceniczne, a także rzutnik i ekran. Nowoczesna reżyserka usytuowana na poziomie antresoli widowni umożliwi
przeprowadzenie każdego rodzaju
imprezy, a jakość zainstalowanego
sprzętu oraz całkowite wyciemnienie sali na wyświetlanie projekcji
filmowych. Pod pochyłą widownią
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pojawiła się też szatnia dla widzów
i uczestników spotkań.
- Kiedy 8 lat temu zaczynałem
pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie nie spodziewałem
się, że w gminie Psary powstanie
tak nowoczesna placówka. Zamontowany sprzęt nagłośnieniowy oraz
oświetlenie sali wielofunkcyjnej są
na bardzo wysokim poziomie i dają

ogromne możliwości organizacji
przeróżnych imprez kulturalnych.
- mówi Michał Wyszyński, akustyk
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy
Psary.
W drugiej sali konferencyjno-cateringowej powstało wygodne
zaplecze socjalne. Będą się tam odbywać mniej liczne szkolenia i konferencje. Obie sale są przystosowa-

Bramy garażowe OSP zostały wymienione
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z 20 nowymi miejscami postojowymi, w tym z 2 dla osób niepełnosprawnych. Powstała również kotłownia centralnego ogrzewania dla
całego budynku.
CUS ekologicznie
Podczas projektowania obiektu bardzo duży nacisk został położony na jego ekologiczny aspekt.
Ogrzewanie budynku opiera się
na odnawialnych źródłach energii. Co więcej, każda mieszcząca się
w nim instytucja posiada osobną
instalację CO z dedykowanym, nowoczesnym kotłem, dzięki czemu
każda osobno będzie się rozliczać
W CUS znajduje się sala konferencyjno-cateringowa

ne dla osób niepełnosprawnych.
- Przede wszystkim chcemy skupić się na potrzebach osób starszych i niepełnosprawnych – mówi
Agnieszka Sarnik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – ale oczywiście nie tylko. Chcemy wprowadzić
wiele ciekawych i nowoczesnych
form działania i aktywizacji, od spotkań przez warsztaty i szkolenia. Za
wcześnie jednak mówić o szczegółach. Na pewno na początku roku
będziemy mieli bardziej konkretny
plan działania.
Na zewnątrz obiekt został docieplony, wymieniono pokrycie dachowe, zamontowane zostały zbiorniki na deszczówkę. Powstały drogi
dojazdowe, chodniki oraz parking

Każda instytucja ma teraz osobną instalację CO

ze zużytego ciepła. Po raz pierwszy
w tego typu placówce w gminie zastosowano gruntową pompę ciepła
o mocy 22 kW. Jej zaletą jest to, że
korzysta z podziemnych źródeł ciepła. W okresie jesienno-zimowym to
ogromna oszczędność w kosztach
ogrzewania. Z kolei na dachu budynku zamontowane zostały panele
fotowoltaiczne, korzystające z odnawialnych źródeł energii, co także
wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji całego obiektu.
Prawie dwa miliony dotacji

Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne
4

- Całkowity koszt tej inwestycji to
6 011 399,95 zł. Pozyskaliśmy jednak
sporą dotację na to przedsięwzięcie, wykorzystując środki z trzech
dodatkowych źródeł: Regionalnego
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Sala wyposażona jest m.in. w specjalistyczne oświetlenie

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na remont
części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu
utworzenia Centrum Usług Społecznych w wysokości 738 147,48 zł oraz
na termomodernizację budynku
OSP w Strzyżowicach w wysokości
693 477,65 zł, a także z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 520 000 zł – mówi Urszula Pawlik, naczelnik Wydziału Inwestycji

i Rozwoju Urzędu Gminy w Psarach.
Dzięki tym środkom Psary zyskały nowoczesne centrum społeczno-kulturalne, które z pewnością
będzie służyło wszystkim mieszkańcom gminy. Będzie dostarczać niezapomnianych wrażeń w kontakcie
z muzyką, słowem i tańcem. Ale także stanie się miejscem, w którym
można będzie podnieść swoje kwalifikacje, spotkać się z ciekawymi
ludźmi, rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Red.

Sterowanie dźwiękiem i światłem odbywa się z reżyserki

NOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA NA UL. DĘBOWEJ W PRECZOWIE
W PA Ź DZ I E R N I K U Z A K Ł A D
G O S P O DA R K I KO M U N A L N E J
W P SA R AC H R OZ P O C Z Ą Ł
PR Z E B U D OW Ę S I E C I
WO D O C I ĄG OW E J N A U L . D Ę B OW E J
W PR E C ZOW I E . TO T Y L KO J E D N O
Z W I E LU Z A DA Ń , K TÓ R E R E A L I ZUJ E
W T YM R O K U.

W sieci wodociągowej wykonanej
ze stali na ul. Dębowej zdarzały się częste awarie, które wiązały się z uciążliwymi przerwami w dostawie wody. By
poprawić komfort mieszkańców ZGK
w 2017 r. przygotował projekt budowlany wymiany wspomnianej sieci, a w
tym roku przystąpił do jego realizacji
na najbardziej awaryjnym odcinku - od
GRUDZIEŃ 2018

skrzyżowania z ul. Jaworową do skrzyżowania z ul. Zieloną. Prace prowadzone są przez pracowników ZGK tradycyjną metodą wykopu otwartego przy
użyciu własnego sprzętu. Koszt tego
przedsięwzięcia w tym roku wyniósł
już 65 534,95 zł, natomiast wymiana
całego odcinka wraz z przyłączami
o łącznej długości około 2 km wyceniana jest na ponad 1 mln 730 tys. zł. Kolejne prace planowane są na przyszły rok.
ZGK systematycznie wymienia
sieć wodociągową w gminie
Wspomniana inwestycja nie jest jedyną, którą w tym roku realizował zakład. Wymieniona została również sieć

na ul. Cichej i ul. Bocznej w Strzyżowicach oraz na odcinku drogi w Brzękowicach Górnych, a na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej
powstały 2 odcinki nowej sieci. Wkrótce ruszy długo oczekiwana przez mieszańców Gródkowa wymiana sieci na
ul. Górnej. Do tej pory wymieniono, za
ponad 25 tys. zł, zestaw hydroforowy,
który uspokoi ciśnienie w starej sieci
i poprawi jakość dostarczanej wody.
Warto zaznaczyć, że w 2018 r. ZGK
przeznaczył na inwestycje z własnych
środków rekordową kwotę wynoszącą
ponad 400 tys. zł, a w przyszłym roku
planuje wydać jeszcze więcej – około
440 tys. zł. Red.
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PSARY INWESTUJĄ W CHODNIKI
ZAKOŃCZONO JUŻ PRAWIE
WSZYSTKIE POWADZONE W TYM
ROKU PRACE REMONTOWO BUDOWLANE PRZY DROGACH
POWIATOW YCH W GMINIE.
DZIĘKI INWESTYCJI, NA KTÓRE
PSARSKI SAMORZĄD
PRZEZNACZYŁ BLISKO 2 MLN ZŁ,
POWSTAŁY NOWE CHODNIKI
I NAWIERZCHNIE JEZDNI.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to jeden z priorytetów psarskich władz. Dlatego systematycznie
przeznaczane są środki, dzięki którym
powstają nowe chodniki, a drogi są remontowane. Realizowany w tym roku

Chodnik na ul. Belnej w Strzyżowicach

projekt obejmował 11 zadań.
Nowe odcinki chodników pojawiły
się na: ul. Dolnej w Dąbiu, ul. Belnej

Chodnik w Brzękowicach Dolnych

w Strzyżowicach, ul. Kościuszki
w Górze Siewierskiej, ul. Grodzieckiej
w Gródkowie, wzdłuż stadionu piłkarskiego Klubu Sportowego Gminy Psary w Goląszy Bisce oraz w Brzękowicach Górnych. Na te inwestycje gmina
przeznaczyła 711 208,19 zł, a powiat
238 tys. zł.
W tym roku powstały także nowe
nawierzchnie na odcinkach: ul. Malinowickiej w Psarach, ul. Kościelnej w Dąbiu oraz ul. Szopena w Górze Siewierskiej w okolicy OSP. Pełen koszt tych
zadań został w całości sfinansowany
przez Psary i wyniósł 1 152 949,48 zł.
Powiat będziński wybudował natomiast odwodnienie zatoki autobusowej przy remizie oraz buduje chodnik
na granicy Preczowa i Sarnowa na
ul. Wiejskiej. Red.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU SPOTKANIA Z DZIKIEM?
DZIKI TO ZWIERZĘTA, KTÓRE NIE ATAKUJĄ BEZ POWODU I PROWADZĄ ZAZWYCZAJ NOCNY TRYB ŻYCIA.
JEDNAK GDY POCZUJĄ ZAGROŻENIE MOGĄ STAĆ SIĘ NIEBEZPIECZNE I AGRESYWNE.

Co zrobić w razie spotkania? Przede wszystkim nie powinno się wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Najlepiej zachować spokój i powoli oddalić w bezpieczne miejsce, ewentualnie pozostać w bezruchu i poczekać
aż dzik sam odejdzie.
Warto również pamiętać o tym, że:
należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zauważenia śladów
bytowania dzików – tam gdzie teren jest zryty,
udając się z psem w miejsce gdzie może dojść do spotkania z dzikiem
należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy,
nawet jeżeli dzik wydaje się być oswojony nie wolno go karmić, głaskać
ani podchodzić do niego bliżej - w dalszym ciągu to niebezpieczne zwierzę,
po zmroku należy unikać łąk i zarośli, które znajdują się z dala od
zabudowań mieszkalnych,
kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być pozamykane.
6
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EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W LI S TO PADZ I E Z AKO Ń C ZO N O
M O N TA Ż PAN E LI
FOTOWO LTAI C Z N YC H N A
4 B U DY N K AC H UŻ Y T E C Z N OŚ C I
PU B LI C Z N E J W G M I N I E P SARY.
TA E KO LO G I C Z N A I N W E S T YC JA
ZOS TA Ł A WS PAR TA
85% D OTAC JĄ Z R P O WS L
2014 -2020.

Ogniwa fotowoltaiczne pojawiły
się na szkole i przedszkolu w Strzy-

żowicach oraz na szkole i Gminnym
Ośrodku Kultury w Gródkowie. Łącznie zamontowano 200 baterii, które
produkują energię z promieniowania słonecznego. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii sprzyja
środowisku i jest ekonomiczne, ponieważ zmniejsza rachunki za prąd.
Wykonawcą inwestycji była firma EKOEN PV Sp. z o.o. z Dąbrowy
Górniczej. Koszt przedsięwzięcia
Panele fotowoltaiczne na dachu
szkoły w Gródkowie

Panele fotowoltaiczne na dachu szkoły w Strzyżowicach

wyniósł 213 325 zł, z czego aż 85%
to dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Nie jest to pierwsza taka inwestycja w gminie. W zeszłym roku ogniwa fotowoltaiczne zamontowano na
przedszkolu w Sarnowie, szkołach
w Psarach, Dąbiu i Sarnowie oraz
Urzędzie Gminy Psary. Również to
przedsięwzięcie było wsparte unijną
dotacją. Red.

NOWA SALA PLASTYCZNA W GOK W GRÓDKOWIE
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY ODBYWAJĄ SIĘ
W ODNOWIONEJ SALI
PLASTYCZNEJ, DO KTÓREJ
NOWE WYPOSAŻENIE
ZAKUPIONO
Z POZYSKANYCH
PRZEZ GOK FUNDUSZY,
SIĘGAJĄCYCH PONAD
8 TYS. ZŁ, Z FUNDACJI KGHM.
W wakacje sala plastyczna i prowadząca do niej klatka schodowa
zostały pomalowane, a w październiku pojawiły się w niej nowe meble
i wyposażenie, w tym: 3 szafki, podręczny organizer plastyczny na kółkach, suszarka plastyczna, 10 sztalug
drewnianych, 20 kolorowych krzeseł
oraz magnetyczna tapeta naścienna
i 2 tablice korkowe. Wnętrze urządzono w jasnych i żywych barwach, które pobudzają kreatywność uczestników zajęć plastycznych.
GRUDZIEŃ 2018

Dodatkowo w ramach projektu sfinansowanego przez fundację KGHM
gródkowska placówka otrzymała
materiały plastyczne, które będą
służyły dzieciom uczęszczającym na
zajęcia plastyczne do wykonywania
prac nowymi technikami.

Warto wspomnieć, że to druga wyremontowana w tym roku pracownia plastyczna w gminie. Latem sala
w Ośrodku Kultury w Dąbiu została
pomalowana, wymieniono w niej instalację elektryczną oraz zakupiono
do niej nowe meble. GOK

Odnowiona sala plastyczna ma nowe meble i wyposażenie
7
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STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
I STUDENTÓW ROZDANE
19 LISTO PADA W SALI
BAN K I E TOWE J OŚRO D K A KU LTU RY
W PR EC ZOWI E WÓJT TOM A SZ
SAD ŁO Ń WR ĘC Z YŁ ST YPE N D IA
NA JZ D O LN I E JSZ YM UC Z N I OM
I STU D E NTOM Z G M I NY PSARY.

W roku szkolnym 2017/2018 szczególnymi osiągnięciami w nauce wykazali się uczniowie: Kamil Barański,
Jakub Bizan, Katarzyna Gwóźdź i Karolina Paks oraz studenci: Izabela Klusa, Wiktoria Rubak, Kinga Samburska,
Anna Suliga, Beata Swoboda, Jakub
Swoboda i Kinga Zapiór. Stypendium
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury otrzymał Daniel Solipiwko. Komisja stypendialna przyznała również
5 wyróżnień dla: Angeliki Marczew-

Stypendia wręczył przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica i wójt Tomasz Sadłoń

skiej, Klaudii Smolak, Soni Skorek, Wiktorii Jędrusik oraz Anny Kiljańskiej.
Po wręczeniu decyzji zgromadzeni
mieli okazję zapoznać się z osiągnię-

ciami nagrodzonych osób, dowiedzieć
w jaki sposób codziennie pracują na
swój sukces, a także porozmawiać
z nimi o planach na przyszłość. Red.

GMINA PSARY PRZYGOTOWUJE SIĘ NA ŚWIĘTA
N A P O C Z ĄT K U G R U D N I A
P R Z Y G Ł Ó W N YC H D R O G A C H
G M I N Y P S A R Y Z A B ŁY S ŁY
ILUMINAC JE, DZIĘKI K TÓRYM
M O Ż N A P O C Z U Ć W YJ ĄT K O W Y,
Ś W I ĄT E C Z N Y K L I M AT.
D E KO R AC J E B Ę D Z I E M O Ż N A
PODZIWIAĆ DO
1 6 S T YC Z N I A .

W tym roku 75 dekoracji świetlnych
zabłysło w 15 miejscach gminy. Iluminacje pojawiły się na słupach oświetleniowych: w Dąbiu przy ul. Pocztowej (od skrzyżowania z Malinowic
do Zakładu Gospodarki Komunalnej)
i przy ul. Kościelnej, w Preczowie przy
ul. Szkolnej (od kościoła do boiska
wielofunkcyjnego), w Sarnowie przy
ul. Głównej i przy ul. Wiejskiej obok

Dekoracje świąteczne pojawiły się w kilkunastu miejscach gminy Psary
8

kościoła, w Psarach przy ul. Wiejskiej
(przy skrzyżowaniu z ul. Malinowicką), przy ul. Malinowickiej oraz przy
ul. Zwycięstwa obok kościoła, w Górze
Siewierskiej przy ul. Kościelnej (od ul.
Ogrodowej w górę i w okolicy skrzyżowania przy remizie OSP, w Brzękowicach Górnych przy drodze od OSP
do byłej szkoły, a w Malinowicach przy
ul. Wiejskiej od placu zabaw do skrzyżowania z ul. Szkolną. W Strzyżowicach, oprócz dekoracji zawieszonych
na słupach oświetleniowych przy
ul. 1 Maja, pojawiła się iluminacja 3D
przy Centrum Usług Społecznych.
Dekoracja 3D znalazła się także przy
szkole w Gródkowie, a na budynku
Gminnego Ośrodka Kultury zawisł
napis „Wesołych Świąt”.
Wynajem świątecznych iluminacji to nie jedyne działanie psarskiego samorządu, które poprawia estetykę gminy. W święta narodowe
przy głównych drogach, kościołach,
szkołach, stadionach, budynkach
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
Gminnym Ośrodku Kultury oraz
Urzędzie Gminy wywieszane są flagi, dzięki którym barwy narodowe
zdobią gminę. Red.
GRUDZIEŃ 2018
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE PSARY
11 LISTOPADA 1918 ROKU
POLSK A ODZYSK AŁA
NIEPODLEGŁOŚĆ.
PO 123 LATACH ZNIEWOLENIA
NASZ KRAJ POWRÓCIŁ NA
POLITYCZNĄ MAPĘ EUROPY.
JAK CO ROKU W GMINIE
PSARY ODBYŁY SIĘ OBCHODY
UPAMIĘTNIAJĄCE TEN CZAS.
TYM RAZEM ŚWIĘTOWALIŚMY
100. ROCZNICĘ ODZYSK ANIA
PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI.
Uroczyste obchody rozpoczęła
msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dąbiu, na której obecne były
delegacje pocztów sztandarowych:
szkół, Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych,

Po mszy uczniowie zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II

czas obchodów rozstrzygnięto również konkurs plastyczno-techniczny
„Orzeł Biały”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa w Psarach.
Na zakończenie wystąpiły zespoły
śpiewacze Dąbie i Brzękowianie,
prezentując repertuar patriotyczny.
W uroczystych obchodach wzięli udział: wójt Tomasz Sadłoń wraz
z małżonką, przewodniczący Rady
Gminy Psary Jacenty Kubica wraz

z radnymi, radny Powiatu Będzińskiego Marian Kozieł, władze i pracownicy Urzędu Gminy Psary, sołtysi
i członkowie rad sołeckich, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele władz i członkowie jednostek
OSP, KGW, organizacji Związku Harcerstwa Polskiego, klubów sportowych, lokalnych stowarzyszeń i organizacji. GOK

Przedstawienie teatralne w wykonaniu
uczniów ze szkoły w Dąbiu

Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół
Gospodyń Wiejskich oraz Związku
Pszczelarzy z gminy Psary. Po mszy
złożono kwiaty pod pomnikiem
Jana Pawła II. Następnie uczestnicy
udali się do sali bankietowej przy
OSP, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości.
Po przemówieniu wójta Tomasza Sadłonia na scenie pojawili się
uczniowie ze szkoły w Dąbiu, którzy wystawili, specjalnie przygotowane na tą okazję, przedstawienie
teatralne. Występ młodych artystów wzruszył licznie zgromadzoną
publiczność, która podziękowała
uczniom owacjami na stojąco. PodGRUDZIEŃ 2018

Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele w Dąbiu
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2019
Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

styczeń
07.01. (pon.)
21.01. (pon.)

luty
04.02. (pon.)
18.02. (pon.)

marzec
04.03. (pon.)
18.03. (pon.)

maj
13.05. (pon.)
27.05. (pon.)

czerwiec
10.06. (pon.)
24.06. (pon.)

-

kwiecień
01.04. (pon.)
15.04. (pon.)
27.04. (sob.)
18.04. (czw.)

-

21.02. (czw.)

-

27.06. (czw. )

24.01. (czw.)

-

21.03. (czw.)

-

30.05. (czw.)

-

-

-

28.03. (czw.)

-

-

-

styczeń
03.01. (czw.)
16.01. (środa)
30.01. (środa)
-

luty
13.02. (środa)
27.02. (środa)

marzec
13.03. (środa)
27.03. (środa)

kwiecień
10.04. (środa)
24.04. (środa)

maj
08.05. (środa)
22.05. (środa)

czerwiec
05.06. (środa)
19.06. (środa)

11.02. (pon.)

-

08.04. (pon.)

-

10.06. (pon.)

14.01. (pon.)

-

11.03. (pon.)

-

13.05. (pon.)

-

-

-

25.03. (pon.)

-

-

-

maj
15.05. (środa)
29.05. (środa)

czerwiec
12.06. (środa)
26.06. (środa)

-

11.06. (wtorek)

Preczów
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

styczeń
09.01. (środa)
23.01. (środa)

luty
06.02. (środa)
20.02. (środa)

marzec
06.03. (środa)
20.03. (środa)

-

12.02. (wtorek)

-

kwiecień
03.04. (środa)
17.04. (środa)
30.04 (wtorek)
09.04. (wtorek)

15.01. (wtorek)

-

12.03. (wtorek)

-

14.05. (wtorek)

-

-

-

25.03. (pon.)

-

-

-

Psary: ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

styczeń
04.01. (piątek)
17.01. (czw.)
31.01. (czw.)
-

luty
14.02. (czw.)
28.02. (czw.)

marzec
14.03. (czw.)
28.03. (czw.)

kwiecień
11.04. (czw.)
25.04. (czw.)

maj
09.05. (czw.)
23.05. (czw.)

czerwiec
06.06. (czw.)
21.06. (piątek)

18.02. (pon.)

-

15.04. (pon.)

-

24.04. (pon.)

21.01. (pon.)

-

18.03. (pon.)

-

27.05. (pon.)

-

-

-

26.03. (wtorek)

-

-

-

Psary: ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, Polna,
Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty
10

styczeń
05.01. (sobota)
18.01. (piątek)

luty
01.02. (piątek)
15.02. (piątek)

kwiecień
12.04. (piątek)
26.04. (piątek)

maj
10.05. (piątek)
24.05. (piątek)

czerwiec
07.06. (piątek)
22.06. (sobota)

19.02. (wtorek)

marzec
01.03. (piątek)
15.03. (piątek)
29.03. (piątek)
-

-

16.04. (wtorek)

-

25.06. (wtorek)

22.01. (wtorek)

-

19.03. (wtorek)

-

28.05. (wtorek)

-

-

-

26.03. (wtorek)

-

-
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Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

styczeń
11.01. (piątek)
25.01. (piątek)

luty
08.02. (piątek)
22.02. (piątek)

marzec
08.03. (piątek)
22.03. (piątek)

kwiecień
05.04. (piątek)
19.04. (piątek)

czerwiec
14.06. (piątek)
28.06. (piątek)

17.04. (środa)

maj
04.05. (sobota)
17.05. (piątek)
31.05. (piątek)
-

-

20.02. (środa)

-

23.01. (środa)

-

20.03. (środa)

-

29.05. (środa)

-

-

-

27.03. (środa)

-

-

-

czerwiec
13.06. (czw.)
27.06. (czw.)
12.06. (środa)

26.06. (środa)

Gródków
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

styczeń
10.01. (czw.)
24.01. (czw.)

luty
07.02. (czw.)
21.02. (czw.)

marzec
07.03. (czw.)
21.03. (czw.)

kwiecień
04.04. (czw.)
18.04. (czw.)

-

13.02. (środa)

-

10.04. (środa)

maj
02.05. (czw.)
16.05. (czw.)
30.05. (czw.)
-

16.01. (środa)

-

13.03. (środa)

-

15.05. (środa)

-

-

-

27.03. (środa)

-

-

-

Sarnów, ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Główna
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

styczeń
14.01. (pon.)
28.01. (pon.)
-

luty
11.02. (pon.)
25.02. (pon.)
14.02. (czw.)

marzec
11.03. (pon.)
25.03. (pon.)
-

kwiecień
08.04. (pon.)
20.04. (sobota)
11.04. (czw.)

maj
06.05. (pon.)
20.05. (pon.)
-

czerwiec
03.06. (pon.)
17.06. (pon.)
13.06. (czw.)

17.01. (czw.)

-

14.03. (czw.)

-

16.05. (czw.)

-

-

-

29.03. (piątek)

-

-

-

Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Nowa, Parkowa, Piaskowa,
Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

styczeń
02.01. (środa)
15.01. (wtorek)
29.01. (wtorek)
-

luty
12.02. (wtorek)
26.02. (wtorek)

marzec
12.03. (wtorek)
26.03. (wtorek)

kwiecień
09.04. (wtorek)
23.04. (wtorek)

maj
07.05. (wtorek)
21.05. (wtorek)

czerwiec
04.06. (wtorek)
18.06. (wtorek)

15.02. (piątek)

-

12.04. (piątek)

-

14.06. (piątek)

18.01. (piątek)

-

15.03. (piątek)

-

17.05. (piątek)

-

-

-

29.03. (piątek)

-

-

-

maj
14.05. (wtorek)
28.05. (wtorek)

czerwiec
11.06. (wtorek)
25.06. (wtorek)

-

28.06. (piątek)

Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna
odpady
zmieszane
plastik, metal,
papier
plastik, metal,
szkło
wielkogabaryty

GRUDZIEŃ 2018

styczeń
08.01. (wtorek)
22.01. (wtorek)

luty
05.02. (wtorek)
19.02. (wtorek)

marzec
05.03. (wtorek)
19.03. (wtorek)

-

22.02. (piątek)

-

kwiecień
02.04. (wtorek)
16.04. (wtorek)
29.04. (pon.)
19.04. (piątek)

25.01. (piątek)

-

22.03. (piątek)

-

31.05. (piątek)

-

-

-

28.03. (czw.)

-

-

-
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7 GRUDNIA W SALI
BANKIETOWE J OSP W DĄBIU
NAJMŁODSI MIESZKAŃCY
HUCZNIE ŚWIĘTOWALI GMINNE
MIKOŁAJKI. JAK CO ROKU NA
MALUCHÓW, KTÓRZY PRZYBYLI
ZE SWOIMI OPIEKUNAMI,
CZEKAŁO MNÓST WO ATRAKCJI
I DOBRE J ZABAWY.

GMINNE MIKOŁAJKI 2018

Początek imprezy rozpoczęły
występy dzieci uczęszczających
na zajęcia organizowane przez
GOK Gminy Psary. Jako pierwsza
na scenie pojawiła się Zuzia Bochenek, która zagrała na gitarze
utwór „Let it snow”. Po niej swoje

Święty Mikołaj przybył do dzieci z koszami pełnymi słodyczy

Na najmłodszych mieszkańców gminy
czekało tego dnia wiele atrakcji

niesamowite umiejętności pokazały dziewczyny z sekcji akrobatyki artystycznej. Popisy zakończył
występ zespołu składającego się
z młodych wokalistów, który zaśpiewał na scenie świąteczne utwory.

Następnie wszyscy zgromadzeni
obejrzeli spektakl teatralny „Świąteczny Cud”, a na koniec do dzieci
przybył długo wyczekiwany Święty
Mikołaj, który przywiózł ze sobą kosze pełne słodkości i łakoci. GOK

SOŁECKIE MIKOŁAJKI W PRECZOWIE
zentowały się dzieci z Ośrodka Kultury w Preczowie oraz animatorzy,
którzy przedstawili inscenizację pt.
„Jak diabeł ukradł Mikołajowi worek
z prezentami”. Następnie wszystkie
dzieci obdarowane zostały upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.
Sponsorami
mikołajkowego
spotkania w Preczowie byli: samorząd gminy Psary, radny Jarosław Nowak oraz główny sponsor
firma MILES państwo Agnieszka
i Leszek Piwowarczykowie. GOK

Impreza mikołajkowa w Preczowie jest już tradycją

2 GRUDNIA Z INICJATYWY RADNEGO PRECZOWA JAROSŁAWA NOWAKA
I SOŁTYSA WOJCIECHA KAMECKIEGO W OŚRODKU KULTURY
W PRECZOWIE ODBYŁY SIĘ TRADYCYJNE SOŁECKIE MIKOŁAJKI,
W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁA DUŻA GRUPA DZIECI WRAZ Z RODZICAMI.

Wśród zaproszonych gości byli:
wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Anna Nagły, radny Preczowa Jaro12

sław Nowak, sołtys Preczowa Wojciech Kamecki oraz główny sponsor
imprezy Agnieszka Piwowarczyk.
Przed gośćmi i Mikołajem zapre-

Dzieci obejrzały insceniazję „Jak diabeł
ukradł Mikołajowi worek z prezentami”
GRUDZIEŃ 2018

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA
Czerwony kubraczek, słabość do
miodu i duży żółciutki brzuszek to
jego znaki rozpoznawcze. Dla miodu
gotowy jest wiele zrobić. Podobnie jak
dla swoich przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Mowa o misiu, uwielbianym
przez dzieci i dorosłych na całym świecie - Kubusiu Puchatku, który obchodził swoje urodziny.
Postać Puchatka stworzył brytyjski
pisarz Alan Alexander Milne. Pierwsza książka z jego przygodami wyszła
14 października 1926 r. Oprócz Puchatka na jej kartach pojawili się: Prosiaczek,
Królik, Kłapouchy, Sowa Mądra Głowa,
Mama Kangurzyca i Maleństwo oraz
Krzyś. Pierwowzorem tego ostatniego
bohatera był syn autora - Christopher

Robin Milne. Obchody urodzinowe
w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyły się
15 października.
Podczas urodzin przedszkolaki poznawały zaczarowany świat Stumilowego Lasu i jego mieszkańców,
w czasie zajęć miały okazję poznać
historie Kubusia Puchatka i jego przygody, rysowały i kolorowały jego
portret. Tańczyły i bawiły się w takt
piosenek związanych z tym misiem.
Zwieńczeniem tego wyjątkowego
dnia był „Bal urodzinowy Kubusia Puchatka”, na który dzieci przyszły do
przedszkola z maskotkami i akcentami
z bajki „Kubuś Puchatek”. Punktualnie
wszystkie grupy zjawiły się w pięknie

APEL DLA NIEPODLEGŁEJ
„NARÓD, KTÓRY NIE SZANUJE SWEJ PRZESZŁOŚCI,
NIE ZASŁUGUJE NA SZACUNEK TERAŹNIEJSZOŚCI
I NIE MA PRAW DO PRZYSZŁOŚCI.” J. PIŁSUDSKI

Dzisiaj mamy wolną i niepodległą
Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce często wartość
najcenniejszą – swoje życie. Pamięć
o 11 listopada to szacunek dla tych
wielkich, często bezimiennych bohaterów, a także moralny obowiązek Polaków jako ludzi szanujących wolność
narodów. Wielka data – 11 listopada
2018 r. Dzień, w którym cała Polska żyła
PEŹDZIERNIK 2018

wydarzeniami sprzed 100 lat.
W szkole w Strzyżowicach już od ponad roku podejmowane były działania
związane z obchodami tej rocznicy.
Były to m.in.: spotkania autorskie, wyjazdy do instytucji kulturalnych, apele
i koncerty. Działania te z pewnością stanowiły doskonałą lekcję historii Polski
oraz uczyły, jak być współcześnie dobrym patriotą.

przystrojonej sali „Mądrych Sów”, by
przy piosenkach bawić się wspólnie
z solenizantem, a na koniec tego uroczystego balu gość honorowy Kubuś
Puchatek miał dla przedszkolaków
słodkie co nieco w postaci smakowitego tortu, który przygotowali Państwo Kawiorscy, a sponsorowała Rada
Rodziców. Przedszkolaki głośno odśpiewały „sto lat” i życzyły Kubusiowi kolejnych słodkich jak miodek lat,
a dyrektor Małgorzata Barańska ukroiła pierwszy kawałek tortu i życzyła
wszystkim smacznego. Każdy przedszkolak zamienił się w łakomczuszka
i ze smakiem spałaszował małe co nieco. Kubusiowi życzymy kolejnych lat
i wielu przyjaciół, nie tylko w Stumilowym Lesie. ZSP SARNÓW
W szkole uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się 9 listopada. Uczniowie
przypomnieli w skrócie najważniejsze
karty historii oraz recytowali własne
wiersze patriotyczne. Wszyscy obecni
usłyszeli również znane pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie,
a o godz. 11:11 wspólnie odśpiewali
hymn Polski. Uczniowie klas młodszych
mieli okazję wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów z Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja
Góreckiego w Katowicach, w ramach
comiesięcznych spotkań z muzykami.
To jednak nie wszystkie działania
z okazji obchodów 100-lecia niepodległości w szkole. W przeddzień uroczystej akademii wszyscy uczniowie na
białych i czerwonych kartkach odrysowali swoje dłonie, na których napisali
własne życzenia dla Niepodległej. Papierowe dłonie w barwach biało-czerwonych przyozdobiły w nietypowy
sposób ogrodzenie przed budynkiem
szkoły. Stały się one wyrazem solidarności z wszystkimi świętującymi oraz
nawiązywały do motywu przewodniego tegorocznych parad i przemarszów
niepodległości. SP STRZYŻOWICE
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TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY
W tym roku 11 listopada miał wyjątkowy charakter, ponieważ obchodziliśmy
setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uczniowie już od dawna
przygotowywali się do tego wydarzenia,
dlatego zorganizowali Tydzień Patriotyczny, aby godnie i radośnie uczcić to
święto.
Przygotowywali plakaty oraz prezentacje multimedialne dotyczące historii
naszej ojczyzny, przebrali się za postacie
historyczne, malowali koszulki przedstawiające symbole narodowe, a także
robili kotyliony. Jednak najważniejszym
akcentem obchodów było odśpiewanie

o 11:11 hymnu państwowego przez
wszystkich uczniów, pracowników szkoły i rodziców – w ten sposób dołączyli
do ogólnopolskiej akcji „REKORD DLA
NIEPODLEGŁEJ”. Uroczyste odśpiewanie

hymnu rozpoczęło akademię z okazji
Narodowego Święta. Uczniowie w piękny i wzruszający sposób przedstawili
losy naszej ojczyzny, o którą wspólnie
powinniśmy się troszczyć. SP DĄBIE

PLANETARIUM ORBITEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZYŻOWICACH
30 PAŹDZIERNIK A SZKO ŁĘ ODWIEDZI ŁO MOBILNE PL ANETARIUM
„ORBITEK”. UCZNIOWIE KL AS I– III UCZESTNICZYLI W SEANSIE
PT. „ŻYCIE DR ZEW”.

W animowanym filmie biedronka
i świetlik zabrały najmłodszych w pełną
przygód podróż do cudownego świata
drzew. Z ich perspektywy pełen pasji
seans ujawnił magię mikrokosmosu.
Te dwa zabawne owady omówiły przy-

rodę dookoła nas i w zabawny sposób
zdradziły różne sekrety przyrody: Jak
rośliny pobierają pokarm ze słońca? Jak
rosną? Jak woda dostaje się z korzeni na
szczyt korony? I w jaki sposób to wszystko umożliwia życie na naszej planecie?

Oglądając „Życie drzew” uczniowie mieli
możliwość „zanurzyć się” w nigdy wcześniej nie widzianym świecie drzew i dowiedzieć się o jego największym znaczeniu dla życia każdego człowieka.
Z kolei uczniowie klas IV-VII podczas
swojego seansu odbyli podróż w kosmos. Dzięki wycieczce do gwiazd w
celu podboju planet przeżyli wspaniałe
przygody. Dowiedzieli się również wiele ciekawostek o pierwszych lotach kosmicznych i kosmonautach. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły uczniom
zaprezentowane w trakcie seansu autentyczne momenty związane z lotem
kosmicznym (np. nagrania wypowiedzi
kosmonauty), które przeszły do historii.
Rozrywka i edukacja zostały wplecione w wyjątkowy efekt filmowy,
stając się jednocześnie atrakcyjnym
i pouczającym. Była to niepowtarzalna przygoda dla wszystkich uczniów.
SP STRZYŻOWICE

PASOWANIE NA UCZNIA KLAS PIERWSZYCH W SARNOWIE
17 października uczniowie klas pierwszych Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, w obecności
zaproszonych gości: wójta gminy Psary, radnych, sołtysów
oraz księży z Sarnowa i Preczowa, przystąpili do uroczystego ślubowania na ucznia.
Na początku pierwszoklasiści przedstawili krótką cześć
artystyczną, a następnie odbyło się oficjalne ślubowanie
i pasowanie na ucznia sarnowskiej szkoły. Zaproszeni goście obdarowali uczniów życzeniami i prezentami. Rodzice
przygotowali słodki poczęstunek i niespodzianki dla dzieci
w postaci rogów obfitości. Życzymy uczniom miłej i radosnej nauki w szkole. SP SARNÓW
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„ABY CZŁOWIEK WIEDZIAŁ, DOKĄD ZMIERZA, MUSI
WIEDZIEĆ, SKĄD POCHODZI. NARÓD BEZ HISTORII
BŁĄDZI JAK CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI”.

GŁOS SZKOLNY

Uczniowie zorganizowali „Pociąg
do niepodległości”, podczas którego
wszystkie klasy przygotowały kąciki
tematyczne poświęcone kolejnym etapom walki Polaków o niepodległość.
Pociąg do niepodległości zatrzymywał się na zorganizowanych w klasach
„stacjach”. Następnie uczniowie wraz
z nauczycielami zorganizowali happe-

ning na ulicach Sarnowa, aby swoimi
koszulkami, czapkami, flagami, szalikami i transparentami podkreślić przywiązanie do barw i flagi narodowej. ZSP
nr 2 w Sarnowie był również inicjatorem
gminnego konkursu pt. „Szkolny patriotyzm”. Różnorodność i ilość przedstawionych w albumach przedsięwzięć organizowanych na terenie szkół gminy Psary

świadczy o tym, że patriotyzm to słowo
znane i bliskie psarskiej młodzieży.
Uczniowie ZSP nr 2 w Sarnowie licznie reprezentowali szkołę w konkursach, które zostały wpisane w obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Anna Jewak, Karol Potępa, Julia
Janota, Zuzanna Hołubowska i Dominik
Borowiecki.
6 listopada tuż przed 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie i przedszkolacy wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów
z Agencji Artystycznej „Violino” pod
dyrekcją Małgorzaty Łazowskiej. Tematem przewodnim koncertu były
pieśni patriotyczne, przeplatane klasycznymi polskimi tańcami takimi jak:
polonez, oberek, krakowiak czy kujawiak. 9 listopada o godzinie 11:11
w murach szkoły słychać było hymn
Polski zaśpiewany przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
W ten sposób, podobnie jak 24 tysiące
innych placówek edukacyjnych w naszym kraju, uczcili 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Tego typu inicjatywy sprawiają, że
wiedza o historii ojczyzny jest systematycznie pielęgnowana i rozwijana. Możliwość przygotowania przez
uczniów wystąpień, prezentacji, prac
konkursowych na pewno rozwija
i utrwala w młodzieży poczucie przynależności do ojczyzny. ZSP SARNÓW

ŚNIADANIE DAJE MOC

mocję prawidłowego żywienia, a także
edukację najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie
prawidłowego żywienia dzieci.
Podczas wcześniejszych zajęć dzieci
zostały zapoznane z 12 zasadami prawidłowego żywienia, według scenariuszy zaproponowanych przez autorów
programu. Mówiły o tym, w jaki sposób
nakryć stół i dlaczego tak ważne jest
mycie rąk przed jedzeniem oraz co najistotniejsze, że śniadanie to najważniejszy dla nich posiłek.
8 listopada o godz. 10:00, dzięki
ogromnemu zaangażowaniu rodziców
i nauczycieli, zasiedli do wspólnego
śniadania. Na stołach królowały różnego rodzaju sałatki, twarożki, domowe
dżemy i konfitury, pieczone chlebki
i bułeczki, kolorowe kanapki, pasty
rybne i jajeczne, soki ze świeżo wyci-

skanych owoców oraz wiele innych
smakołyków. Nie zabrakło również potraw przygotowanych przez samych
uczniów, którym zrobienie ich sprawiło
wiele frajdy i radości. Dzieci wykazały
się ogromną inwencją twórczą. Miło
było patrzeć, jak wszyscy z wielkim
apetytem zajadali zdrowe przysmaki.
Śniadanie zostało wzbogacone również o mleko, sery i chleby producentów Rolniczo-Pracowniczej Spółdzielni
Mleczarskiej i Piekarni Kiełtyka „LOKALNY ROLNIK.PL” za sprawą Zdrowej Pasji
Iwony Burzawy, której szkoła bardzo
serdecznie dziękuje.
Ten wesoły i kolorowy dzień dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń smakowych
i kulinarnych. Cel akcji został osiągnięty,
a dzieci na długo zapamiętają prawidłowe nawyki żywieniowe. SP GRÓDKÓW

W 100-TNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
SPOŁECZNOŚĆ ZSP NR 2 W SARNOWIE ZORGANIZOWAŁA LICZNE
INICJATYWY, KTÓRYCH CELEM BYŁO PODKREŚLENIE I UCZCZENIE TEGO
WAŻNEGO WYDARZENIA.

8 LISTOPADA W RAMACH
EUROPEJSKIEGO DNIA ZDROWEGO
JEDZENIA I GOTOWANIA
OBCHODZONY JEST W POLSCE
DZIEŃ ŚNIADANIE DAJE MOC.

Już siedem lat temu Dzień Śniadanie Daje Moc został na stałe wpisany
do szkolnego kalendarza uroczystości.
Również w tym roku szkolnym dzieci
z klas I-III bardzo chętnie i z wielkim entuzjazmem przygotowywały się do finałowej akcji Śniadanie Daje Moc, którego
najważniejszym celem jest zwiększenie
świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka
oraz przyczynienie się (pośrednio) do
obniżenia poziomu niedożywienia dzieci w Polsce - poprzez edukację oraz proGRUDZIEŃ 2018
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OTWARCIE ZIELONEJ PRACOWNI
17 PAŹDZIERNIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO PRZY ZSP NR 2
W SARNOWIE ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE OTWARCIE
ZIELONEJ PRACOWNI PN. „OCEAN WIEDZY”,
DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W KATOWICACH.

Przecięcia wstęgi w czasie otwarcia dokonali: wójt gminy
Psary Tomasz Sadłoń, sekretarz gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie Małgorzata Barańska oraz
zaproszeni goście; radny Aleksander Jewak, sołtys Sarnowa Zofia Musiał, sołtys Preczowa Wojciech Kamecki, ksiądz proboszcz
Andrzej Ciszewski i ksiądz proboszcz Jan Dyliński. Następnie
uczniowie klasy VII pod opieką Aldony Kaczmarskiej i Andrzeja
Olszewskiego zaprosili gości na ciekawe zajęcia, podczas których przeprowadzili eksperymenty „Tęcza w szklance” i „Filtracja
wody”.
Pomysł na powstanie ekopracowni zrodził się z potrzeby
podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia.
W czerwcu tego roku Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie została laureatem IV edycji konkursu „Zielona
Pracownia_Projekt’ 2018” organizowanego przez WFOŚiGW
w Katowicach. Wartość projektu wyniosła 33 960 zł, z czego
27 168 zł finansował WFOŚiGW, natomiast 6 792 zł stanowił
wkład własny. Nowa pracownia została wyposażona w nowoczesne zaplecze techniczno-informatyczne. Uczniowie mogą
korzystać z drukarki 3D i wizualizera skonfigurowanego z tablicą interaktywną. Takie nowoczesne pomoce pozwolą prowadzącemu zajęcia na stosowanie innowacyjnych metod i form
realizowania programu edukacyjnego. Zielona pracownia jest
miejscem przyjaznym uczniom, w którym zdobywanie wiedzy
kojarzy się z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznaniem świata. Jest też miejscem inspirującym do działań na rzecz
ochrony środowiska. ZSP SARNÓW

100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI OBCHODZONE 11 LISTOPADA
TO WAŻNE I PIĘKNE ŚWIĘTO – ŚWIĘTO KAŻDEGO POLAKA. W TROSCE
O PAMIĘĆ DLA TEGO HISTORYCZNEGO WYDARZENIA W SZKOLE
W GRÓDKOWIE ZORGANIZOWANO SZEREG DZIAŁAŃ UPAMIĘTNIAJĄCYCH
100. ROCZNICĘ, KIEDY POLSKA PO 123 LATACH NIEWOLI ZNÓW POJAWIŁA
SIĘ NA MAPIE EUROPY STAJĄC SIĘ WOLNYM, NIEPODLEGŁYM PAŃSTWEM.

9 listopada uczniowie wzięli udział
w uroczystym apelu. Dokładnie o godz.
11:11, w ramach akcji zorganizowanej
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
„Rekord dla Niepodległej”, wspólnie odśpiewali hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
Patriotyczny charakter uroczystości
podkreśliły barwy narodowe, godło
i hymn. Uczniowie w ciekawej inscenizacji przedstawili losy narodu polskiego:
kolejne rozbiory, zrywy niepodległościowe, wybuch I wojny światowej i nadzieje
Polaków na odzyskanie wolności, wreszcie powrót na mapę Europy jako niepodległy, suwerenny kraj. Pamięć minionych

SZKOLNY

dni i dumę z odzyskanej niepodległości
przywołały wiersze i utwory wokalne
o tematyce patriotycznej. Następnie
uczniowie klas I i II zaprezentowali zachwycający taniec z biało-czerwonymi
szarfami w rytm piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
Uczniowie z zaciekawieniem i zainteresowaniem wysłuchali przygotowany
montaż słowno-muzyczny. Dzięki takiej
lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że
należy kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą historią,
a godło, flaga i hymn są od wieków naj-

Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie

GŁOS SZKOLNY JEST DODATKIEM
DO GŁOSU GMINY PSARY
REDAGOWANYM PRZEZ UCZNIÓW:

16

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

piękniejszymi symbolami polskości.
Występ został nagrodzony gromkimi
brawami przez publiczność i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:
była dyrektor szkoły Bożena Wieczorek,
przewodnicząca rady rodziców Ilona
Wozak, radny Robert Zieliński oraz sołtys
Tadeusz Majerczyk.
Na zakończenie uroczystości dyrektor Beata Polaniecka podziękowała wykonawcom akademii za piękną i pełną
wzruszeń lekcję historii. SP GRÓDKÓW
FORMATOWANIE I SKŁAD:
Buchacz Klaudia
Grabara Oskar
Pawlik Aleksandra
Pluta Marcin
Prostacki Michał
Sadowski Jan
pod opieką K. Nawrot

GRUDZIEŃ 2018
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X JUBILEUSZOWE
SPOTKANIE GWARKÓW GMINY PSARY

KULTUR A

4 G RUDNIA W BAR BÓR K Ę
ODBYŁO SIĘ X JUBILEUSZOWE
SPOTK ANIE GWAR KÓW Z GM INY
PSARY. UROC Z YSTE OBCHODY
GÓR NIC ZEGO ŚWIĘTA
ROZPOC ZĘ Ł A MSZ A
W KOŚCIE LE PW. ŚWIĘT YCH
APOSTO ŁÓW PIOTR A I PAWŁ A
W PSAR ACH, K TÓR Ą ODPR AWI Ł
WIK AR IUSZ PSARSK IE J PAR AFII
K S. PIOTR KOCOT.

Po uroczystościach kościelnych
wszyscy gwarkowie, a było ich w tym
roku ponad 80, udali się na wspólne
spotkanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu
górniczego. Podczas biesiady zgromadzeni goście mogli wysłuchać utworów
muzycznych w wykonaniu Orkiestry
Dętej z Góry Siewierskiej oraz wspól-

W tym roku Barbórkę świętowało ponad 80 gwarków

nie zaśpiewać pieśni biesiadne. Wśród
zaproszonych gości byli: wójt gminy
Psary Tomasz Sadłoń, proboszcz parafii
w Psarach ks. Jan Piekarski, wikariusz

parafii w Psarach ks. Piotr Kocot oraz
dyrektor GOK Anna Nagły. Organizatorem spotkania była brać górnicza i samorząd gminy Psary. GOK

„LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM” W PRECZOWIE

Artyści przedstawili spektakl
o Smoku Wawelskim

16 LISTOPADA W OŚRODKU
KULTURY W PRECZOWIE ODBYŁ
SIĘ, KOLEJNY JUŻ W TYM
ROKU, SPEKTAKL TEATRALNY
ZORGANIZOWANY PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY PSARY. TYM RAZEM NA
SCENIE ARTYŚCI ZE STUDIA
TEATRALNEGO SZTUKA
Z TRZEBINI ZAPREZENTOWALI
„LEGENDĘ O SMOKU
WAWELSKIM”.

Spektakl był przygotowany na
podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy. Dzieci dowiedziały
się na nim jak ważną rolę odgrywa
przyjaźń i dlaczego warto kierować
się w życiu codziennym zasadami
etyki. Dużymi atrakcjami dla najmłodszych widzów była możliwość
uczestniczenia w sztuce wspólnie
z aktorami oraz przebranie się w krakowskie stroje folklorystyczne. GOK

KOLEJNY SUKCES ZESPOŁU „OD-DO”
REPREZENTUJĄCY GMINĘ PSARY ZESPÓŁ „OD-DO”
ZAPISAŁ SIĘ W HISTORII UCZCZENIA 100-LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ZDOBYCIEM
I MIE JSCA W XXIII WOJEWÓDZKIM FESTIWALU
PIEŚNI PATRIOTYCZNE J W MYSZKOWIE
W KATEGORII ZESPOŁY ŚPIEWACZE.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniach 5-6 listopada, a koncert galowy 11 listopada w Młodzieżowym Domu
Kultury w Myszkowie. W eliminacjach wzięło udział 100 wykonawców - solistów, zespołów i chórów. To symboliczna
liczba na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zespół „OD-DO” zaśpiewał pieśń „Modlitwę o pokój” śląskiego kompozytora Norberta Blachy oraz piosenkę autorstwa Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”. MK
GRUDZIEŃ 2018

Zespół „OD-DO” podczas koncertu galowego
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KULTUR A

MODNIE W BIBLIOTECE
POKAZY MODY JUŻ NA STAŁE
WESZŁY DO KANONU IMPREZ,
KTÓRE GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W PSARACH
ORGANIZUJE DLA MIESZKAŃCÓW.
OSTATNI Z NICH ODBYŁ SIĘ
22 LISTOPADA I ZGROMADZIŁ
SZEROKIE GRONO FANEK STYLU
I WIZAŻU.

Tradycyjnie pokaz został zorganizowany przez właścicielkę salonu
mody „KMS Gantos” Krystynę Musik,
której towarzyszyły cztery modelki:

Bibiana, Beata, Edyta i Małgorzata.
Było kolorowo i wytwornie. Modelki prezentowały odzież na każdą
porę roku, a Krystyna Musik udzielała cennych porad jak łączyć ze
sobą różne części garderoby z całą
gamą przeróżnych dodatków, dzięki czemu wszystko wygląda stylowo
i elegancko.
Na zakończenie modelki otrzymały upominki w postaci stroików świątecznych, które wykonała Krystyna
Lipska. GBP

Organizowane przez GBP pokazy mody
cieszą się dużym zainteresowaniem

PATRIOTYCZNY KONCERT MUZYKI
OPERETKOWEJ W DĄBIU

Muzycy zaprezentowali utwory
patriotyczne

3 LISTOPADA W SALI
BANKIETOWE J PR ZY OSP
W DĄBIU ODBYŁ SIĘ KONCERT
MUZYKI OPERETKOWE J „DL A
CIEBIE, POLSKO” W W YKONANIU
ZNAKOMIT YCH ART YSTÓW:
ANNY I ROMUALDA
SPYCHALSKICH OR AZ DARIUSZA
PIETR ZYKOWSKIEGO.

Artyści gościli w gminie Psary już
po raz kolejny. Tym razem zaprezentowali repertuar przygotowany
specjalnie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W pierwszej części koncertu zaprezentowali szereg utworów patriotycznych,
a w drugiej przenieśli widzów w epokę XX-lecia międzywojennego, śpiewając hity takich artystów jak Jan
Kiepura czy Eugeniusz Bodo. GOK

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO
23 LISTOPADA W MIEJSKIM
OŚRODKU KULTURY
W WOJKOWICACH ODBYŁO SIĘ
ROZSTRZYGNIĘCIE XXVII
POWIATOWEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „POLSKA
NIEPODLEGŁA W MOICH OCZACH”.

Zadaniem konkursu było przygotowanie prac nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości, do
patriotyzmu i wszelkich pozytywnych
nawiązań do tego tematu. Chociaż
technika plastyczna była dowolna dominowało malarstwo, rysunek i grafika
komputerowa.
Komisja konkursowa nie miała łatwego wyboru. Wśród dużej ilości nadesłanych prac brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność, staranność
wykonania i zgodność z tematem. Oceniane prace były na bardzo wysokim
poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik, dużą wyobraźnią
18

plastyczną i kreatywnością.
Wśród laureatów znalazły się prace
dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary. W I kategorii wyróżnienie otrzymał Piotruś Prześlica z Ośrodka Kultury w Sarnowie. W II kategorii
II miejsce zdobyła Zosia Głodowska

z Ośrodka Kultury w Sarnowie, III miejsce Karolina Dudziak z Ośrodka Kultury
w Gródkowie, a wyróżnienie Liliana Bereza ze Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu.
Laureaci nagrodzonych prac zostali
uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. DŁ

Laureaci z gminy Psary
GRUDZIEŃ 2018
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SPORT

UDANE ZAKOŃCZENIE SEZONU DRUŻYN APN
OSTATNIA KOLEJKA RUNDY JESIENNEJ NALEŻAŁA DO ZAWODNIKÓW AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ W PSARACH.
DRUŻYNY WYGRAŁY WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH MECZE OSTATNIEJ KOLEJKI.

Orliki pokonały u siebie Zew Kazimierz wygrywając 10:3. Następnego dnia grupa Młodzików dopisała na swoje konto 3 punkty zwyciężając na stadionie
Iskry Psary 7:3 z Akademią Młodego Piłkarza Orzeł Sosnowiec. Najmłodsza drużyna Żaczków zakończyła turniej plasując się na I miejscu w tabeli po wygranych
meczach z Zewem Kazimierz i Górnikiem Sosnowiec.
W ostatniej kolejce pauzowała grupa Orlika Młodszego, która
również ma wiele powodów do radości - wygrała 5 z 8 me-

czów ligowych i zakończyła rundę jesienną na IV miejscu.
Zwieńczeniem tego udanego sezonu jest pozyskane dofinansowanie z programu „Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki, za który zakupiono nowy sprzęt i stroje piłkarskie.
To świetna nagroda dla zawodników, którzy w rundzie
jesiennej włożyli wiele trudu, wysiłku i pracy w treningi
i mecze. W zbliżającym się zimowym sezonie halowym za
wszystkich młodych piłkarzy trzymamy kciuki, życząc jednocześnie wytrwałości i dalszych sukcesów. GOK

PODSUMOWANIE IV EDYCJI GALO

kło również nagród zespołowych i indywidualnych wyróżnień. Wszystkie chętne drużyny serdecznie zapraszamy do
udziału w VII edycji GALO, która rozpocznie się w kwietniu
przyszłego roku. GOK

18 STYCZNIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE
W PSARACH PODSUMOWANO VI EDYCJĘ GMINNEJ
AMATORSKIEJ LIGII ORLIKA. W TEGOROCZNYCH
ZAWODACH WZIĘŁO UDZIAŁ 8 DRUŻYN, KTÓRE
ROZEGRAŁY ŁĄCZNIE PONAD 50 MECZÓW.

Niekwestionowanym zwycięzcom sportowych zmagań
został zespół IW Psary, a o II miejsce trwała zaciekła walka
do samego końca. Dwie drużyny z taką samą ilość punktów
w tabeli rozegrały bezpośredni mecz, który wyłonił srebrnych
medalistów turnieju – zespół Somax. III miejsce zajął zespół
Selton. Najlepszym bramkarzem VI edycji został zawodnik
IW Psary Wojciech Zarycha, a królem strzelców piłkarz Seltonu Daniel Wieczorek.
Na zakończenie zwycięskie drużyny otrzymały z rąk wójta
Tomasza Sadłonia pamiątkowe medale i puchary. Nie zabra-

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale i puchary

RUNDA JESIENNA A I B KLASY ZA NAMI
W LISTOPADZIE ROZEGRANO
OSTATNIE MECZE RUNDY JESIENNEJ
A I B KLASY PODOKRĘGU
SOSNOWIEC. NA PIŁKARSKICH
BOISKACH SPORO SIĘ DZIAŁO!

Gminne zespoły w minionym sezonie zapewniły kibicom wiele emocji.
Po ostatnim meczu w tabeli A klasy
na II miejscu znajdują się Błękitni Sarnów, którzy zdobyli aż 35 punktów.
Na VII miejscu znalazł się KS Preczów
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z 21 punktami, na IX miejscu uplasował KS Gminy Psary z 21 punktami,
a na XII Iskra Psary z 16 punktami.
W B klasie VIII miejsce w tabeli
zajął KS Jedność Strzyżowice z 14
punktami, a IX miejsce Gmina II Psary
z 10 punktami. Teraz piłkarzy czeka
przerwa. Runda wiosenna rozpocznie się w kwietniu.
Warto wspomnieć, że we wrześniu
w budynku szatni Iskry Psary zamontowano instalację elektryczną, któWYDAWCA:
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: 4000 egz.

ra zasila 15 grzejników. Koszt tego
przedsięwzięcia wyniósł 18 450 zł. To
kolejna inwestycja, którą psarski samorząd przeprowadził na tym obiekcie. W ostatnich latach powstały tam
m.in.: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, parking, brukowany trakt prowadzący do parku Żurawiniec, nowe
ogrodzenie czy monitoring. Remont
przeszła również sama szatnia, a murawa zyskała system automatycznego nawadniania. Red.
WAŻNE 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. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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