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3,2 mln zł unijnej dotacji na modernizację sieci wodociągowej
20 grudnia 2013r. podpisano umowę
na realizację projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki –
wodno-ściekowej na terenie gminy
Psary”, ktуry będzie dofinansowany ze
środkуw Programu Rozwoju Obszarуw
Wiejskich. Zgłoszony w 2012r. projekt
o wartości ponad 6,8 mln zł ma
zagwarantowane unijne
dofinansowanie w wysokości 3 211 603
zł. To największa unijna dotacja dla
jednego projektu w historii gminy.
W ramach projektu wymienionych
zostanie ponad 7 km sieci
wodociągowej na odcinku od stacji
uzdatniania wody w Malinowicach przy
ul. Słonecznej wzdłuż ul. Malinowickiej
oraz Wiejskiej, Górnej i Szkolnej do ul.
Granicznej w Psarach. Ogółem
powstanie 7240 m sieci wodociągowej
z rur PE o przekrojach Ø 225,
160,110,90,63,50 mm oraz 248
studzienek wodomierzowych
mrozoodpornych. Projekt zakłada
wykonanie głównej sieci rozdzielczej
bez przyłączy do budynków. W praktyce
będzie wyglądało to tak, że w granicy
pasa drogowego oraz prywatnej
nieruchomości zostanie zabudowana
studnia wodomierzowa, do której w
terminie późniejszym zakład przełączy
prywatnego użytkownika. Przełączanie
posesji do nowej sieci rozdzielczej
będzie wykonywane sukcesywnie siłami
Zakładu Gospodarki Komunalnej do
końca 2015r.
Projekt objęty unijnym
dofinansowaniem obejmuje także
rozbudowę stacji uzdatniania wody w
Malinowicach. W ramach
projektu
zostanie zakupiony i zamontowany
nowy filtr, który poprawi wydajność
stacji uzdatniania wody i zmniejszy jej

Wymiana wodociągu w Sarnowie w 2013r.

przeciążenie przy maksymalnych
rozbiorach wody w sieci gminnej,
zwłaszcza latem. Działania te pozwolą
na zwiększenie przepustowości stacji
uzdatniania wody, która średnio
zapewnia wodę dla 85% gospodarstw
domowych na terenie gminy Psary.
Ostatnim elementem projektu jest
wykonanie przyobiektowych
oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie oraz
Urzędzie Gminy w Psarach.
Realizacja tak ogromnego
przedsięwzięcia jest bardzo dużym
wyzwaniem, gdyż rzeczowe wykonanie
projektu i jego rozliczenie musi nastąpić
do końca czerwca 2015r. W związku z
tak napiętym harmonogramem już w
styczniu 2014r, nastąpi ogłoszenie
przetargu na budowę sieci
wodociągowej przewidzianej do
wykonania w projekcie. Ogółem bazując

na kosztorysach inwestorskich wartość
całego projektu szacowana jest na 6 812
906 zł z czego unijna dotacja wyniesie 3
211 603 zł. W montażu finansowym
realizacji przedsięwzięcia gmina
zamierza skorzystać z preferencyjnej i
nisko oprocentowanej pożyczki w
wysokości 1 829 419 zł
z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po
spłacie połowy pożyczki gmina ubiegać
się będzie o częściowe umorzenie
pozostałej należności do 45% jej
wartości. Osoby zainteresowane mogą
zapoznać się z projektem budowlanym
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w
Psarach z siedzibą w Dąbiu przy ul.
Dolnej 1 w godzinach od 7:00 do 15:00
po wcześniejszym telefonicznym
ustaleniu terminu spotkania pod
numerem tel. 32 360 16 70. Red.
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Kompleksowy remont sal balowych w Dąbiu i Psarach
W 2014r. nowe oblicze uzyskają sale
bankietowe w remizach OSP w Dąbiu i
w Psarach. Działające na zlecenie
gminy biuro projektowe VIZ- Projekt z
Tychуw przygotowuje obecnie
dokumentację budowlaną niezbędną do
przetargu, ktуry wyłoni wykonawcę
prac remontowych.
W sali bankietowej w Psarach zostaną
wykonane nowe tynki, oświetlenie
sufitowe oraz ścienne, a podłoga
przejdzie gruntowny remont.
Odnowiona zostanie również scena, na
której zainstalowany będzie ekran
projekcyjny. W holu wejściowym
zostaną położone nowe płytki oraz tynki
na ścianach i suficie oraz wykonane
nowe oświetlenie. Przedmiotem
projektu jest także zapewnienie dobrej
wentylacji dla sali bankietowej.
Nowe oblicze zyska także sala w
Dąbiu. Projekt przewiduje demontaż
boazerii na ścianach i na suficie.

Wizualizacja sali bankietowej w Psarach.

Wyeksponowane w ten sposób stalowe
kratownice, na których opiera się strop
zostaną wyczyszczone i pomalowane.
Do nich właśnie zamontowane będzie

Wizualizacja sali bankietowej w Dąbiu.

Ruszyła mobilna strona gminy Psary
Na początku stycznia została uruchomiona mobilna
wersja strony internetowej gminy Psary, ktуra ułatwia
korzystanie z tego serwisu użytkownikom telefonуw
komуrkowych i smartfonуw.
Samorząd gminy Psary wyszedł naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców i zlecił wykonanie mobilnej
strony internetowej, która automatycznie ładuje się na
urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy tablety.
Na stronie znajdują się te same treści, co na tradycyjnej
stronie internetowej. Mobilna ma jednak uproszczoną
grafikę, dzięki czemu wczytuje się szybciej. Serwis mobilny
charakteryzuje się również lepszym dopasowaniem tekstu
do wyświetlaczy urządzeń przenośnych. Korzystać ze
strony można na komórkach, smartfonach i tabletach pod
istniejącą domeną www.psary.pl. Red.

nowe oświetlenie Na ścianach sali
położone zostaną nowe tynki, a podłoga
będzie przeszlifowana i pomalowana.
Również w tej sali scena przejdzie
gruntowny remont.
Do obu sal planowany jest zakup
nowych krzeseł i stołów, a w Dąbiu
dodatkowo wyposażenie kuchni wraz z
nowymi meblami.
Projekt polegający na kompleksowym
remoncie obu sal już w styczniu będzie
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 mamy już
zagwarantowane unijne dofinansowanie
w wysokości 32181,41 zł. W budżecie
gminy na 2014 r, zarezerwowane zostały
środku na remont obu sal w wysokości
120 tys. zł. Po uzyskaniu pełnej
dokumentacji budowlanej gmina
przystąpi do przetargu na wykonawcę
prac remontowych. Red.
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Gmina Psary podpisała umowę partnerską w sprawie budowy
Zagłębiowskiego Parku Linearnego
4 grudnia w Urzędzie Miejskim w
Dąbrowie Gуrniczej Wуjt Gminy Psary
podpisał umowę partnerską w sprawie
realizacji projektu pn. "Zagłębiowski
Park Linearny - rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i
Brynicy", ktуry uzyskał dofinansowanie
w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014, (Program „Rozwуj miast
poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz wspуłpracę z
przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”).
W projekcie, oprócz gminy Psary,
wezmą udział miasta i gminy: Dąbrowa
Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Siewierz,
Sławków, Starostwo Powiatowe w
Będzinie oraz organizacje pozarządowe
takie jak: Zagłębiowska Izba
Gospodarcza, Wyższa Szkoła
Planowania Strategicznego w Dąbrowie
Górniczej i inne.
Dofinansowanie projektu wynosi
ponad 2,3 mln złotych, a w jego ramach
zostanie stworzona pełna dokumentacja
projektowa nowoczesnej bazy
rekreacyjnej dla mieszkańców całego
regionu.
Projekt ma na celu zmianę
poprzemysłowego charakteru regionu
Zagłębia Dąbrowskiego. Zmiana ma
nastąpić poprzez rozbudowę tzw.

Wójt gminy Psary podpisał umowę partnerską.

zielonej infrastruktury. W ramach
projektu, w latach 2013-2015, powstaną
niezbędne dokumenty koncepcyjne
(strategia sektorowa obszaru, koncepcja
urbanistyczno-architektoniczna oraz
waloryzacja przyrodnicza) i
wykonawcze (tj. dokumentacje
projektowe).
Dzięki wspólnej współpracy gmina
Psary zyska dokumentację projektową
punktu widokowego w Górze
Siewierskiej, z którego będzie można
podziwiać panoramę Zagłębia

Zakupiono traktor ogrodowy
wielofunkcyjny
Zakupiono traktor ogrodowy wielofunkcyjny filmy Stiga model Estate
Grand Royal, ktуry służy do koszenia, zamiatania oraz odśnieżania.
Traktor ogrodowy umożliwia koszenie trawy na jednej z siedmiu
wysokości cięcia i posiada duży 320-litrowy kosz na trawę co znacznie
przyspieszy prace. Maszyna posiada tempomat, nowoczesny
wyświetlacz LCD, dźwięk ostrzegawczy informujący o przepełnieniu
kosza. Maszyna posiada również wymienne akcesoria, dzięki czemu
będzie mogła służyć do całorocznej pracy podczas odśnieżania, czy
zamiatania. Red.

Uruchomiono bankomat
przy Urzędzie Gminy Psary
Pod koniec grudnia został uruchomiony bankomat
znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Psary.
Nowy bankomat, należący do Banku Spółdzielczego po
kradzieży poprzedniego został wbudowany w ścianę
Urzędu Gminy w Psarach i znajduje się po lewej strony od
głównego wejścia do budynku magistratu. Urządzenie
posiada wygodny interface (oprogramowanie pozwalające
na komunikację między użytkownikiem, a urządzeniem)
i zabezpieczenia przed kradzieżą. Red.

Dąbrowskiego i Śląska.
W ramach projektu gmina Psary
odpowiedzialna jest za: współpracę z
wykonawcami opracowań, współpracę
w zakresie przeprowadzania działań
promocyjno-informacyjnych oraz
opracowanie dokumentacji projektowej
dla wieży widokowej w Górze
Siewierskiej i współpracę w zakresie
opracowania socjologicznego projektu
badawczego. Red.
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Budżet gminy na 2014 rok przyjęty
19 grudnia 2013r. radni Rady Gminy
Psary jednogłośnie uchwalili budżet na
rok 2014. Jak nakazuje dobra
samorządowa praktyka w nowy rok
gmina Psary wchodzi już z przyjętym
planem finansowym. Budżet 2014 roku
jest rekordowy zarуwno pod względem
dochodуw, jak i wydatkуw gminy, a
szczegуlnie wydatkуw na prace
budowlane i inwestycyjne. Ogуłem
przewidziano na nie ponad 10,6 mln zł,
co stanowi 27% wszystkich wydatkуw
gminy.
W budżecie przewidziano wydatki
gminy na poziomie 38 984 408,09 zł z
czego 28 321 905,02 zł stanowią
wydatki bieżące, a 10 662 503, 07 zł
wydatki majątkowe na zadania
inwestycyjne i budowlane. Dochody
budżetu wyniosą 35 034 879,09 zł - w tej
kwocie przyjęto również dotacje ze
środków krajowych i unijnych na
realizację różnych projektów w
wysokości blisko 3,8 mln złotych. Wśród
dochodów bieżących należy zwrócić
uwagę na subwencję oświatową
otrzymywaną z budżetu państwa na
utrzymanie szkół podstawowych i
gimnazjum, która w 2014 roku wyniesie
blisko 8 milionów złotych. To około pół
miliona więcej niż w 2013 roku, a tak
duży wzrost wynika głównie z faktu, że
naukę w pierwszych klasach szkół
podstawowych na terenie gminy
rozpoczęło we wrześniu już 50%
sześciolatków. Tak jak w trzech ostatnich
latach gmina planuje osiągnąć znaczną
nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę
pomiędzy dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi, która w 2014
roku ma wynieść blisko 1 mln złotych i w
całości będzie przeznaczona na

W 2014r. wyremontowana zostanie ulica Kościuszki w Górze Siewierskiej.

sfinansowanie zaplanowanych
inwestycji. Jest to bardzo ostrożny
szacunek, gdyż nadwyżki notowane w
trzech ostatnich latach wynosiły około 2
milionów złotych rocznie, a ponieważ
nie planujemy znacznego wzrostu w
2014 roku bieżących wydatków, to
należy spodziewać się podobnego
wyniku. Zaplanowanie do realizacji
ponad 30 zadań budowlanych
spowodowało powstanie deficytu
budżetu w wysokości 3,9 mln złotych,
który zostanie sfinansowany
przychodami z zaciągniętych kredytów
bankowych. Zwrot rat zaciągniętych
wcześniej kredytów i pożyczek wraz z
odsetkami to koszt ponad 2,2 mln
złotych. Zarówno budżet na 2014 rok,
jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2014r. wymieniana będzie sieć wodociągowa w Psarach.

gminy, uzyskały pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach.
W budżecie na 2014r. przewidziano
ponad 10,6 mln. zł na realizację ponad
30 zadań inwestycyjnych, z których
największe to: rozpoczęcie wymiany
sieci wodociągowej w Malinowicach i
Psarach (patrz str. 1), budowa gminnego
odcinka ul. Kościuszki w Górze
Siewierskiej, ul. Bocznej w
Strzyżowicach, I etap przebudowy ul.
Szkolnej w Preczowie oraz dokończenie
trwających prac przy zagospodarowaniu
placu szkolnego w Sarnowie, na którym
powstaje boisko wielofunkcyjne z
oświetleniem, trybuną oraz ciągami
komunikacyjnymi. Dodatkowo
wykonana będzie pętla autobusowa na
końcu ul. Szkolnej w Malinowicach,
kompleksowy remont sali gimnastycznej
przy szkole w Strzyżowicach połączony
z wymianą podłogi oraz zbudowany
zostanie gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Dąbiu w miejscu działającego obecnie
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych. W 2014 roku
rozpocznie się budowa szatni piłkarskiej
na stadionie KS Góra Siewierska oraz
placu zabaw w Goląszy Dolnej na placu
po mleczarni. Już wkrótce zostanie
przeprowadzony remont cząstkowy
połączony z wprowadzeniem nowej
organizacji ruchu na moście nad Czarną
Przemszą w ciągu ul. Szkolnej w
Preczowie. Planowana jest także
budowa parkingu przy remizie w
Preczowie od strony ul. Dębowej oraz
chodnika wzdłuż placu zabaw w
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Strzyżowicach łączącego plac przed
remizą z drogą wojewódzką nr 913.
Powstanie także odcinek chodnika
wzdłuż placu zabaw w Gródkowie,
łączący ul. Leśną z chodnikiem przy
DW 913 oraz piłkochwyty na stadionie
LKS Jedność Strzyżowice. Na
kompleksowe remonty i modernizacje
różnych odcinków gminnych dróg oraz
opracowanie dokumentacji budowlanej
przebudowy dróg przewidziano 500
tysięcy złotych. W budżecie na 2014 r.
gmina Psary przewidziała 300 000
złotych na dofinansowanie budowy
chodników przy drogach powiatowych.
Jeśli Powiat Będziński odpowie
identyczną kwotą to powstaną nowe
odcinki chodników wraz z
odwodnieniem przy ul. Belnej w
Strzyżowicach, Wiejskiej w Preczowie,
a także w Goląszy Górnej.
Pełne ręce roboty będą mieli także
pracownicy gminnej brygady
remontowo-budowlanej, którzy w 2014
roku oprócz licznych prac na obiektach
gminnych mają wykonać generalny
remont sali balowej w remizie w
Brzękowicach Górnych, dokończyć
termomodernizację remizy i ośrodka
kultury w Dąbiu oraz budynku byłej
szkoły w Malinowicach.
Ze względu na zbliżający się koniec
obecnej unijnej perspektywy finansowej
i konieczność zamknięcia realizacji i
rozliczenia projektów dofinansowanych
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich przewidziano w 2014 r. do
wykonania projekty polegające na
oznaczeniu tras rowerowych na terenie
gminy Psary oraz zakupie wyposażenia
do Gminnego Ośrodka Kultury w
Gródkowie i świetlic wiejskich w
Preczowie, Dąbiu, Strzyżowicach i
Brzękowicach Górnych. Do końca
marca powstanie także przy unijnym

Zakończone zostanie zagospodarowanie boiska przy szkole Podstawowej w Sarnowie.

dofinansowaniu 8 publicznych
punktów dostępu do internetu w
bibliotekach i ośrodkach kultury na
terenie gminy. Planuje się również przy
wsparciu z unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich wykonać
generalny remont sal bankietowych w
remizach w Psarach i Dąbiu (patrz str.2).
Rok 2014 to także czas
przygotowania dokumentacji
budowlanej, niezbędnej w celu
realizacji unijnych projektów w ramach
programów pomocowych, które
rozpoczną swoją działalność w 2015
roku. Planujemy więc w bieżącym roku
zlecić wykonanie projektu adaptacji
wybranych pomieszczeń szkół w Dąbiu
i Gródkowie, w celu rozbudowy
przedszkoli w nich funkcjonujących.
Działanie to polegające na zwiększeniu
dostępności edukacji przedszkolnej w
gminie Psary będzie dofinansowane z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020. Zamierzamy także zlecić
wykonanie projektu dokończenia
budowy dużej sali przy remizie OSP w

W 2014r. wiele obiektów gminnych przejdzie modernizację.

Strzyżowicach, która ma również szanse
na uzyskanie wsparcia z przyszłego
RPO. W budżecie gminy zaplanowano
także 50 tysięcy złotych na
współfinansowanie koncepcji
przebudowy drogi wojewódzkiej nr
913, która została wstępnie ujęta jako
projekt kluczowy w obecnie
poddawanej konsultacjom i
uzgodnieniom wersji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Ślskiego na lata 2014-2020.
W budżecie gminy na 2014 rok
przewidziano także dotację
inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dąbiu, dzięki której
planuje on wymienić około 3 kilometry
sieci wodociągowej w różnych
sołectwach gminy.
"Budżet gminy na 2014 rok jest
niezwykle ambitny pod względem
planowanych do realizacji zadań
budowlanych i jego skuteczna realizacja
stanowi dla nas duże wyzwanie. - mówi
Wójt Gminy Psary, Tomasz Sadłoń. Wierzę jednak, że uda się nam go
wykonać. Jest to plan finansowy oparty
na rzetelnych prognozach realnych do
wykonania dochodów. Choć w
realizacji zadań budowlanych w 2014
roku wspomagamy się kredytem
bankowym, to prognozowane
zadłużenie gminy na koniec 2014 roku
sięgnie jedynie połowy
dopuszczalnego limitu. Wynika to z
faktu, że przez ostatnie 3 lata
zmniejszyliśmy ogólne zadłużenie
gminy o ponad 1,2 mln złotych a
równocześnie znacznie wzrosły nasze
dochody. Realizacja tak wielu zadań
nie byłaby również możliwa bez
unijnych i krajowych dotacji, które w
2014 roku wyniosą blisko 3,8 mln zł".
Red.
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Czas sukcesуw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sarnowie
Udział w konkursach daje dzieciom
dużo satysfakcji, pozwala na zdobycie
nowych doświadczeń, uczy zdrowej
rywalizacji, daje możliwość wykazania
się dziecku swoją wiedzą i
umiejętnościami w wielu dziedzinach.
Uczniowie z ZSP nr 2 w Sarnowie
chętnie biorą udział zarówno w
konkursach organizowanych przez
instytucje i placówki lokalne, jak
również w konkursach ogólnopolskich.
Uczniowie naszej szkoły odnieśli
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
„Olimpus”. Pod kierunkiem mgr inż.
Grażyny Polasiak tytuł laureata i I
miejsce w kraju zdobył Błażej
Kapkowski z matematyki, zdobywając
maksymalna liczbę punktów. Tytuł
laureata zdobył również Mateusz
Marciniak z języka angielskiego. Jan
Kopcik oraz Mateusz Piętka zdobyli 16
miejsce w kraju z historii oraz przyrody.
Każde państwo ma swoje własne
symbole, które podkreślają jego
niezależność, dumę i sławę. Są one
związane z tradycją historyczną i
dziejami kraju. Przez poszczególne
wieki i epoki historyczne
charakteryzowały istnienie narodu i
państwa polskiego. Dlatego cieszymy się

Laureaci konkursu „Symbole Narodowe”.

że nasi uczniowie rywalizując z 5444
uczestnikami w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym pt.„Polskie
symbole narodowe”, wykazali się
wiedzą i znajomością historii i jej
tradycji. Dawid Stasiński z klasy VI zajął
13 miejsce w kraju, zdobywając tytuł
laureata. Pozostali uczestnicy Jakub
Sadłoń, Jan Kopcik, Kajetan Kyrcz i
Krystian Meszek, zajęli 14, 15, 17 i 20
miejsce w kraju.
Uczniowie naszej szkoły
wzięli również udział w
Ogólnopolskim Konkursie
Mitologicznym „Olimpus
2013”. Uczniowie
reprezentowali szkołę w teście
wiedzy dotyczącym
starożytnej Grecji oraz Rzymu.
Michał Kałuża oraz Weronika
Zetlerowicz z klasy VI zajęli 7 i
10 miejsce w kraju, otrzymując
tytuły laureatów. Pozostali
uczestnicy: Karolina Nowak,
Edyta Gęgotek, Kacper
Sobczyk, Alicja Galeja zajęli
Laureaci Konkursu Mitologicznego Olimpus.

Od lewej: Błażej Kapkowski laureat konkursu
z matematyki i Mateusz Marciniak laureat
konkursu z języka angielskiego.

kolejno 13, 14, 15 i 17 miejsce w kraju.
W konkursie brało udział 4070 uczniów
z całej Polski.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
sukcesów w Nowym Roku. SPSarnуw.

Wielki Julian Tuwim w Sarnowie
12 grudnia w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie
mieliśmy zaszczyt gościć samego…
Juliana Tuwima. Wszystko to za sprawą
X Jubileuszowej Edycji Gminnego
Konkursu ,,Wielcy Polacy’’.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
zaprezentować recytację wybranego
utworu poety oraz rozwiązać test
dotyczący jego biografii, twórczości i
zainteresowań, następnie obejrzeli
program artystyczny, w którym
wysłuchali zabawnych, współczesnych
wersji wierszy poety,
odwiedzili

kawiarnię „Pod Pikadorem”, gdzie Julian
Tuwim często zaglądał ze swoimi
towarzyszami z grupy poetyckiej
Skamander. Prezentacja multimedialna
przygotowana przez jedną z uczennic Alicję Galeję, przybliżyła nam sylwetkę
tego znakomitego poety. Na
zakończenie Wójt Gminy Psary, Tomasz
Sadłoń, wręczył uczestnikom dyplomy
oraz upominki. A Julian Tuwim
zachwycony pobytem w szkole w
Sarnowie obiecał, że jeszcze kiedyś do
nas zajrzy. SP Sarnуw.

Laureatów konkursu ucieszyła wygrana.
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Wiktor Twardokęs obchodził setne urodziny
Wiktor Twardokęs jest najstarszym
mieszkańcem gminy Psary, a 27
listopada obchodził swoje setne
urodziny.
Podczas spotkania z tej okazji jubilata
odwiedziła najbliższa rodzina oraz
delegacja gminna w osobach: Tomasza
Sadłonia – wójta gminy Psary, Teresy
Kosmali-Gąsior – radnej Rady Gminy
Psary, Teresy Celki – kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego oraz Jacka Łaszczyka –
sołtysa Goląszy. Solenizanta odwiedzili
także przedstawiciele Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Józefa
Skrzydlak przedstawicielka Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych,
którego Pan Wiktor jest członkiem.
Pan Wiktor Twardokęs, podczas II
Wojny Światowej służył w wojsku
polskim gdzie został złapany przez

Niemców, na szczęście udało mu się
uciec z transportu. Po służbie w wojsku
wrócił do rodzinnych Brzękowic
Górnych, w których mieszka do dzisiaj.
Zajął się pracą na roli, a w wieku 50 lat
został pracownikiem kopalni. Pan
Wiktor był żonaty dwa razy i posiada
dwóch synów, dwoje wnuków i dwóch
prawnuków. W ciągu swojego życia, jak
sam mówi odżywiał się zdrowo, rzadko
spożywał alkohol i nie palił. Jego receptą
na długowieczność jest regularne dbanie
o kondycję fizyczną, jubilat ćwiczy
każdego ranka na stacjonarnym rowerze
treningowym.
Z okazji 100 urodzin życzymy Panu
Wiktorowi dużo zdrowia, szczęścia i
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i rodzinnym oraz wielu
kolejnych lat życia w dobrej formie. Red.

Pan Wiktor Twardokęs obchodził
28 listopada setne urodziny.

Wręczono nagrody w konkursie
„Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy”
17 grudnia w Urzędzie Gminy Psary
wręczono nagrody laureatom konkursu
"Tu mieszkam, tu płacę podatek
dochodowy".
Konkurs miał na celu zwiększenie
ilości wpływów do budżetu gminy Psary
z podatku dochodowego osób, które
mieszkają w gminie Psary, ale nie są tutaj
zameldowane, lub nie wykazują miejsca
zamieszkania na formularzach
podatkowych. W takich przypadkach
część podatku dochodowego nie trafia
do budżetu gminy, w której te osoby
mieszkają.
Na konkurs do Urzędu Gminy Psary
wpłynęło 30 zgłoszeń. O wygranej
decydował najlepszy pomysł na
wykorzystanie środków w kwocie
20.000 zł, pochodzących z rozliczonych
na terenie gminy Psary podatków, które
mogły zostać przeznaczone na realizację
dowolnego celu publicznego,
mieszczącego się w zakresie zadań
własnych gminy.
Po naradach komisji jednogłośnie I
miejsce i nagrodę w formie kamery
cyfrowej przyznano Agacie Kamińskiej,
która przedstawiła pomysł doposażenia
świetlic w Górze Siewierskiej i w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach w
zabawki, gry edukacyjne, klocki, sprzęt
sportowy itp. oraz zorganizowania zajęć
dodatkowych w świetlicy dla dzieci i
dorosłych.Poza główną nagrodą komisja
konkursowa przyznała również cztery
wyróżnienia w formie tabletów. Wśród

osób wyróżnionych znaleźli się:
Krzysztof Wrzeszcz, Mariusz Sapiński,
Henryk Nowatius oraz Magdalena
Maczuga.
Uczestnicy konkursu przedstawili
wiele interesujących pomysłów do
realizacji na terenie gminy Psary np.
przygotowanie wyasfaltowanego terenu
w centrum Strzyżowic do jazdy na
rolkach, zorganizowanie targowiska dla
sprzedawców warzyw, owoców itp.
zorganizowanie imprezy mikołajkowej
połączonej z wręczeniem paczek
dzieciom z ubogich rodzin, organizacja

konkursu dla dzieci i młodzieży o
tematyce ekologicznej (sfinansowanie
wycieczki dla zwycięzców, zakup
nagród); zorganizowanie w okresie ferii
kuligu dla mieszkańców, zbudowanie
nowych nawierzchni drogowych, czy
wykonanie górki rekreacyjnej przy
kompleksie sportowym w Psarach celem
wykorzystania obiektu w sezonie
zimowym do zjeżdżania na sankach.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy,
zapraszamy również do drugiej edycji
konkursu, która rusza na początku tego
roku. Red.

Wójt oraz Radny Szczepan Kotuła wręczają nagrodę główną Pani Agacie Kamińskiej.
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Lokalna Zbiуrka Żywności po raz kolejny zakończona suckesem
W dniach 9-13 grudnia odbyła się kolejna Lokalna
Zbiуrka Żywności. Nasi mieszkańcy i tym razem okazali
niezwykłą hojność. W tym roku zebrano żywność i artykuły
chemiczne o szacowanej wartości 4202,75 zł. Z
otrzymanych produktуw zostało wykonanych 69 paczek,
ktуre za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
zostały przekazane najbardziej potrzebującym
mieszkańcom naszej Gminy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach dziękuje
wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę:
społeczności lokalnej, społecznościom Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 w Sarnowie, Szkoły Podstawowej w
Dąbiu i Szkoły Podstawowej w Gródkowie, pracownikom
Urzędu Gminy w Psarach, właścicielom sklepów które
przystąpiły do zbiórki:
Sebastianowi Strzeleckiemu - właścicielowi sklepu
Lewiatan w Sarnowie,
Mieszkańcy gminy Psary jak co roku pomogli potrzebującym.
 Pawłowi Kubiczkowi – właścicielowi Sklepu
Ogólnospożywczego w Gródkowie,
Justynie i Jarosławowi Dydakom – właścicielom F.H. Lux w Strzyżowicach, dziękujemy za bezinteresowną pomoc,
ofiarność i życzliwość. OPS Psary.
Karolina s.c. w Psarach,
 firmie Społem Zabrze Sp. z o.o. – której częścią jest sklep

„Szlachetna paczka” w Szkole Podstawowej w Sarnowie
Klasa IV Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 w Sarnowie wzięła
po raz pierwszy udział w ogуlnopolskim
programie pomocy najuboższym
„Szlachetna Paczka”, organizowanym
przez Stowarzyszenie Wiosna.
Dzięki ofiarności uczniów klasy IV,
ich rodziców i wychowawcy udało się
zgromadzić 11 kartonów: z żywnością,
środkami czystości, ubraniami,
pomocami naukowymi i sprzętem AGD.
Przygotowaliśmy świąteczne paczki dla

potrzebującej rodziny.
Ale zacznijmy od początku:
27 listopada na zebraniu klasowym
pojawia się pomysł przystąpienia do
akcji „Szlachetna paczka”. Nikt nie
protestuje, wręcz odwrotnie pomysł
spotyka się z aprobatą rodziców. Pani
Joanna Kopcik powiadamia nas emailem, komu będziemy pomagać.
Otrzymujemy listę potrzebnych
artykułów i ruszamy do pracy. Po dwóch
dniach już nasza klasa zamienia się w

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

tymczasowy magazyn, bo artykułów
przybywa. W międzyczasie trwa zbiórka
pieniędzy. 29 grudnia można jechać na
zakupy, mamy już 540 złotych. Dzięki
temu zakupione zostały buty zimowe,
kurtka, szalik, czapka oraz przybory
szkolne dla 6-letniego Dominika. Drugi
tydzień akcji - rodzice i wychowawca
przywożą rozmaite artykuły: zabawki,
buty, artykuły żywnościowe,
chemiczne, przybory szkolne, pościel
itd. 6 grudnia wielkie pakowanie.
Uczniowie, rodzice, wychowawcawszyscy segregują i pakują zebrane
artykuły. Dbamy o najmniejszy
szczegół, każda paczka jest
zakodowana, a także pięknie
zapakowana w papier świąteczny.
Wreszcie wszystko gotowe, chłopcy
znoszą wielkie paczki do samochodów.
8 grudnia ruszamy do magazynu
głównego w Będzinie, gdzie następuje
przekazanie paczek wolontariuszom.
Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy
pomóc.
Szlachetna Paczka to wspaniała akcja.
Uczy pomocy potrzebującym, ale także
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje. Pokazuje, że pięknie jest
pomagać, ale wymaga to współpracy i
zaangażowania. Oprócz rzeczy
materialnych (tak potrzebnych
Rodzinom) potrzebne jest serce i czas,
który poświęcamy innym. Szlachetna
Paczka to wspaniała przygoda i piękna
lekcja szlachetności. SP Sarnуw.

Zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem

6 grudnia – niby kolejny, zwykły,
szkolny dzień, a jednak wyjątkowy. Od
samego rana w szkole panowało
niezwykłe poruszenie. Wszyscy,
zarówno duzi jak i mali, wypatrywali
Mikołaja. Szkoła zmieniła swój wygląd.
Uczniowie ustroili klasy, a na holu
pojawiła się ogromna choinka, która od

samego rana rozbłysnęła dziesiątkami
kolorowych, iskrzących lampek.
Uczniowie wyglądali inaczej niż
zwykle, bo w tym dniu
obowiązującym kolorem był
czerwony. Dzięki temu nauczyciele
(również w mikołajkowych barwach)
patrzyli na nas łaskawszym okiem.
Lekcje także były mikołajkowe, bo bez
pytania, kartkówek itp.
Najważniejszy jednak w tym dniu
był ON – Mikołaj. Wszyscy
wypatrywali go z utęsknieniem, choć
niektórzy również z obawą.
Powszechnie bowiem wiadomo, że
Mikołaj rozdaje prezenty tylko
grzecznym dzieciom, a pozostałym daje
… rózgę. W tym roku Święty Mikołaj
pojawił się w szkole z samego rana
w licznej asyście śnieżynek i diabełków.
Zawitał do przedszkolaków i uczniów
klas I-VI, by obdarować wszystkich

smakołykami i drobnymi upominkami.
W zamian dzieci obiecały być bardzo
grzeczne i pilnie się uczyć. I chyba
dlatego rózg nie było.
Potem uczniowie ubrani
w czerwone czapeczki zeszli na hol,
gdzie tym razem niespodzianka czekała
na Mikołaja. Specjalnie dla niego
szczęśliwa i roześmiana brać szkolna
z kółka teatralnego zaśpiewała kilka
zimowych przebojów, które wszystkich
poderwały do wspólnej zabawy
z niecodziennym gościem. Szkolny
dzień 6 grudnia upłynął w miłej
i serdecznej atmosferze. Po raz kolejny
okazało się, że dzięki Mikołajowi zima
tak jak w piosence może być
„pachnącym ciepłym majem”. Szkoda
tylko, że mikołajki są raz w roku.
Dominika Tomasik, kl. V SP w Dąbiu

Ratujemy życie – to takie proste!
Afryki” uczniowie klas V i VI
przygotowali symboliczne prezenty
dla maluchуw z Sierra Leone, małego,
afrykańskiego państwa. W tym
biednym kraju aż 20% dzieci umiera
przed swoimi 5 urodzinami. Jednymi
z głównych zabójców są odra, gruźlica
i polio – choroby, którym umiemy
zapobiegać stosując profilaktyczne
szczepienia. Niestety mieszkańców
Sierra Leone nie stać na zapewnienie
ich swoim pociechom lub najbliższy
punkt medyczny położony jest tak
W ramach projektu edukacyjnopomocowego UNICEF „Gwiazdka dla daleko, że matki nie mogą do niego
dotrzeć. Na zajęciach techniki

Nietypowe wrуżby andrzejkowe
28 listopada uczniowie klasy IVa
mieli okazję powróżyć sobie właśnie
w nietypowy sposób. A stało się to za
sprawą uczestnictwa w lekcji muzealnej
pt. „Andrzejkowe wróżby”, która miała
miejsce w Muzeum Etnograficznym
w Chorzowie. W chałupie ze
Strzemieszyc odbywają się cyklicznie
lekcje związane z rokiem obrzędowym
na Górnym Śląsku.
Na tych zajęciach uczniowie mieli
okazję nie tylko „wywróżyć” sobie
przyszłość, ale i zobaczyć jak wyglądały
jesienne zajęcia ludności wiejskiej:
przędzenie na kołowrotku, darcie pierza

czy łuskanie fasoli. Najwięcej
radości sprawiło jednak uczniom
wróżenie z wosku, a później
rozpoznawanie i odczytywanie
symbolicznych znaczeń
powstałych figur z wosku.
Czwartoklasiści opowiadali
też o swoich „współczesnych”
wróżbach i zabawach
andrzejkowych. Choć dzień był
ponury, chłodny i dżdżysty,
atmosferę rozgrzewały emocje
związane z wróżeniem.
Uczniowie IVa, SP Strzyżowice

wykonywaliśmy pudełeczka - prezenty,
symbolizujące
szczepionki, które
chcielibyśmy
przekazać małym
Afrykańczykom. Wystawione na
sprzedaż pudełka pozwoliły nam zebrać
kwotę 185zł. a cena jednej szczepionki
nie przekracza 1zł. Jesteśmy bardzo
dumni z siebie, że w ten sposób
mogliśmy pomóc. Podejmując tę akcję
możemy uratować ponad 200
maluchów z Sierra Leone.
Redakcja ZSP nr2 w Sarnowie
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Nauczycielski Pokaz Mody

W czwartek (5 grudnia) w Szkole
Podstawowej im. St. Polakowskiego
w Strzyżowicach, miał miejsce
„Nauczycielski Pokaz Mody”.
Prezentowane przez nauczycieli stroje,
nawiązywały do przedmiotów, których
poszczególne osoby uczą.
Jak przystało na tak ekskluzywną
imprezę, gości powitała wspaniała
prowadząca znana wszystkim uczniom
wspomnianej szkoły – pani Milena
Neugebauer. Gospodyni programu
zapowiadała i komentowała
prezentowane kreacje.
J ako pi erw sze sw oj e st roj e
zaprezentowały nauczycielki języka
angielskiego: pani Iza Smoła i pani
Martyna Filipczyk. Modelki ubrane były
w: czerwone koszulki, na których
widoczne były flagi Wielkiej Brytanii
i granatowe spódnice. Dodatkiem
uzupełniającym cały strój były słowniki
polsko-angielskie, umieszczone
w kieszeniach spódnic modelek.
Druga prezentacja należała do pani
Katarzyny Cudnik, nauczycielki
matematyki. Modelka ubrana była
w dopasowaną, granatową sukienkę, na
której widoczne były różnokolorowe
cyfry. Głowę zdobił kapelusz
uzupełniający cały strój. Zamiast torebki
modelka trzymała w ręku przybory
geometryczne: dużą ekierkę i duży
kątomierz. Patrząc na omawianą
kreację, ręce aż rwały się do mierzenia
kątów i kreślenia figur geometrycznych.
Pani Renata Jakóbczyk – nauczycielka
historii – prezentowała strój

prawdziwego badacza przeszłości.
Wygodne, jasne spodnie i jasny sweter
stanowiły zgraną całość.
Uzupełnieniem tego niezwykłego
stroju była biała chusta, przepasana w
pasie. Jak się okazało chusta była nader
przydatna. Projektant wsunął za nią:
łopatę przydatną każdemu badaczowi
przeszłości oraz lupę dzięki której
widoczne były wszystkie „pomoce
naukowe uczniów” – popularnie
nazywane ściągami.
Mając na uwadze miłość dzieci do
literatury, trzy modelki zaprezentowały
stroje wzorowane na bohaterach bajki
pt. „Alibaba i czterdziestu
rozbójników”. Była to propozycja
strojów dla nauczycieli nauczania
zintegrowanego.
Modelki: pani
Agnieszka Wikarek, pani Urszula
Dudała i pani Elżbieta Niedbała, ubrane
były w wygodne sukienki udekorowane
poduszkami. Głowy modelek zdobiły
turbany, pełniące rolę nauszników przy
zbyt dużym hałasie. U pasa wisiały
ozdobne, kolorowe woreczki
z cukierkami, dla spragnionych wiedzy
„małych rozbójników”.
Jak przystało na prawdziwy pokaz
mody, pojawił się także model męski –
pan Przemysław Wach. Model
prezentował strój przydatny
nauczycielom wychowania fizycznego.
Strój utrzymany był w tonacji biało –
czarnej (biała koszulka i czarne, krótkie
spodenki). Całość uzupełniał podręczny
worek na piłki i inne przybory
wykorzystywane na zajęciach
wychowania fizycznego.
Nieskazitelną bielą wyróżniały się
stroje pań polonistek: pani Sylwii
Sobczyk i pani Bożeny Nobis-Siudak.
Omawiane kreacje miały symbolizować
„zaślubiny z zawodem” oraz „anielską
cierpliwość” w wysłuchiwaniu
uczniowskich bajek na temat
przeczytanych lektur.
W dłoniach modelek widoczne były
narzędzia, ułatwiające wałkowanie
zasad polskiej gramatyki – wałki.
Dodatkowym elementem opisywanych
kreacji, były miotełki służące do
wymiatania błędów ortograficznych.

Andrzejki 2013
Przełom listopada i grudnia, gdy
w przyrodzie zazwyczaj szaro i ponuro,
to tradycyjny czas pełen pozytywnej
magii i dobrej zabawy. Przygotowania
do tegorocznych Andrzejek w Szkole
Podstawowej w Gródkowie były w tym
roku nieco utrudnione, gdyż na skutek
dłuższej przerwy w dostawie prądu,
w naszej szkole było ciemnawo
i chłodno, ale przed rozpoczęciem
dyskoteki prąd już był i z każdą minutą
zabawy było coraz goręcej i weselej.
Oprócz zabawy przy muzyce były
również wróżby w klasach. Nie
zabrakło tych tradycyjnych z laniem

wosku, ustawianiem butów
i serduszkami, ale pojawiły się też
inne, jak rzucanie grosikami do
dużego kapelusza.
Trafienie
monetą do kapelusza nie jest
wcale takie proste, ale jeśli się
komuś się uda ta sztuka, gdy stoi
się do kapelusza tyłem – to
spełnienie marzeń gwarantowane.
A jak skończyła się zabawa na
dyskotece? Oczywiście
zaskoczeniem, że czas zabawy tak
szybko minął i pora już wracać do
domu.
SP GRУDKУW

W chwili pojawienia się na wybiegu,
kolejnej modelki, nikt nie miał
wątpliwości, że jest to strój dla
nauczycieli plastyki. Modelka – pani
Donata Michalak – ubrana była długą,
czarną
suknię. Kolor kreacji
nawiązywał do strzelistego gotyku
i symbolizował „strzeliste cele
nauczania”. Ta mroczna kreacja
rozświetlona była wzorami ludowymi,
co przypominało o wadze
poszczególnych kultur i ich
dziedzictwie. Paleta i pędzle trzymane
w ręku, miały przypominać wszystkim o
barwach podstawowych i pochodnych,
jak również symbolizowały bogata
wyobraźnię wychowanków.
Na zakończenie pokazu, swój strój
zaprezentowała „Królowa Szkoły” –
pani dyrektor Dorota Pronobis –
Kościńska. Czerwona garsonka i korona
usadowiona na głowie nie pozostawiały
wątpliwości, że mamy do czynienia
z prawdziwą królową. Uzupełnieniem
stroju była czerwona peleryna
i podręczna torba na tzw. „dywanik”.
Nie zabrakło insygni królewskich: berła
i jabłka. Jak przystało na prawdziwą
królową, pani dyrektor zapoznała
wszystkich z najnowszym,
mikołajkowym rozporządzeniem,
nawiązującym do możliwości
unieważnienia jednej, niewygodnej
oceny.
Rozporządzenie zostało przyjęte
z ogromnym aplauzem, podobnie jak
cały pokaz mody. Wszyscy uczniowie
byli pod ogromnym wrażeniem
umiejętności aktorskich wszystkich
nauczycieli.
6 grudnia czekała na nas kolejna
niespodzianka. Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
zasponsorowali uczniom naszej szkoły
wyjazd do kina.
Ja w imieniu wszystkich uczniów
chciałem gorąco całemu gronu
pedagogicznemu podziękować, za
poświęcenie, okazane serce i sympatię
skierowaną w stronę każdego ucznia.
Jakub Skуrka, SP Strzyżowice
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Dzień Gуrnika w Szkole Podstawowej w Dąbiu
Grudniowe spotkania z górnikami
wpisały się w tradycję naszej szkoły. Tak
też było i w tym roku 4 grudnia - w
"Barbórkę" uczniowie klasy
II zorganizowali takie właśnie spotkanie.
Na zaproszenie uczniów do szkoły
przybyli górnicy i to nie tylko
mężczyźni, ale również pani, która 30
lat pracowała w kopalni. Dla uczczenia
tego święta drugoklasiści przygotowali

występ artystyczny, podczas którego
śpiewali górnicze pieśni, tańczyli w ich
rytm, dziękując i doceniając w ten
sposób trud tych wszystkich, którzy
wydobywają bryły czarnego złota.
Zaproszeni goście opowiadali o trudnej
i niebezpiecznej pracy górnika, swoich
przeżyciach pod ziemią, warunkach
panujących w kopalni, a wszyscy
słuchali ich z wielkim zainteresowaniem

i zadawali pytania na które uzyskiwali
wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie
dostarczyło uczniom wielu wrażeń,
a nas dorosłych utwierdziło
w przekonaniu, że należy kultywować
i utrwalać tradycje górnicze naszego
regionu. Na zakończenie spotkania mali
artyści otrzymali od zaproszonych gości
słodkie upominki.
SP Dąbie

Pozłacana rybka i sezon na zielone kasztany
To tylko dwa tytuły spośród kilku
innych książek dla młodego czytelnika
i nie tylko. „Pozłacana rybka” to
poruszająca książka o losach 14 - letniej
dziewczyny, jej problemach
i wkraczaniu w dorosły świat. Jej autorkę
mogliśmy poznać na spotkaniu

w naszym gimnazjum. Barbara
Kosmowska zrobiła na wszystkich duże
wrażenie, wystąpienie rozpoczęła od
opowiedzenia nam o swoich
najważniejszych książkach jej
autorstwa, życiu prywatnym
i motywacjach
do pisania dla

młodzieży. Pani Barbara opowiedziała
nam między innymi o „Bubie”,
„Niechcianej” oraz „Sezonie na zielone
kasztany”. Uczniowie chętnie zadawali
pytania Pani Barbarze a ona chętnie na
nie odpowiadała. Na spotkaniu, w
którym uczestniczyli uczniowie
gimnazjum panowała wspaniała
atmosfera, ponieważ rozmawialiśmy na
ciekawego tematy dotyczące, m.in.:
życia Pani Barbary o problemach, które
dotyczą nastolatków. Jej opowieści będą
na pewno w przyszłości natchnieniem
dla ludzi, którzy chcą stawiać kroki
w dziennikarstwie. Pani Kosmowska
udzieliła kilku cennych rad, które
z pewnością będą służyły jako pomoc
dla młodych pisarzy. My uczniowie
chcielibyśmy więcej takich spotkań, aby
móc rozwijać swoje zainteresowania
i umiejętności. Interesujące spotkanie
zakończyliśmy wręczeniem pani
Barbarze Kosmowskiej kartek
świątecznych z życzeniami.
Wykonawcą, których była Małgosia
Szastak z I c .
Małgorzata Szastak, Martyna Czarny

Wycieczka do Planetarium Śląskiego w Chorzowie
27 listopada w wyjątkowo piękny
jak na tę porę roku, słoneczny dzień,
uczniowie klas I-III wybrali się na
wycieczkę do Planetarium Śląskiego
w Chorzowie. Jest to największe
i najstarsze, polskie planetarium, które
powstało dla uczczenia pamięci
wielkiego astronoma - Mikołaja
Kopernika. Najpierw w specjalnej
kopule stanowiącej ekran sztucznego
nieba dzieciaki uczestniczyły w
prelekcji astronomicznej „Kometa nad
Szwajcarską Doliną”. Wygodnie
usadowieni w fotelach obserwowali jak
planetarium zamienia się w statek
kosmiczny, którym Berenika i Jurek –
bohaterowie opowiadania udali się
w fascynującą podróż w Kosmos. Ich
pilotem i przewodnikiem po Układzie
Słonecznym był sam Mikołaj Kopernik –
twórca teorii heliocentrycznej. Dzieci
z okien statku kosmicznego, a nasi
uczniowie wraz z nimi oglądali Księżyc,
Marsa, Jowisza, a nawet doświadczyli
zderzenia z planetoidą.... W końcu
Bernika i Jurek dotarli do tytułowej

komety. Po tak
e k s cy t u j ące j p o d r ó ż y
uczniowie przeszli do
obserwatorium na lekcję
astronomii. Tam najwięcej
emocji wzbudziła
największa w Polsce
l u n e t a o 3 0 centymetrowym
obiektywie i rozsuwana
czasza, która w pogodne
dni umożliwia obserwację
Słońca. Przechodząc z
jednego pomieszczenia do
drugiego dzieci
podziwiały okazałych
rozmiarów zegar
słoneczny, usytuowany na
dziedzińcu planetarium. Na ich uwagę
zasłużyła również wystawa mieszcząca
się w pierścieniu okalającym salę
projekcyjną, gdzie każdy uczestnik
wycieczki zważył się
i mógł porównać swój ciężar na Ziemi
i innych planetach, na zegarach
porównać czasy na różnych

kontynentach, by w końcu chodź przez
chwilę poczuć się kosmonautą i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z repliką
kosmonauty. Wycieczka dostarczyła
uczniom tak wielu wrażeń, że niektórzy
postanowili zostać w przyszłości
astronomem.
SP Dąbie
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Taniec jest moja pasją
Uczennicę klasy VI Szkoły Podstawowej w Gródkowie – Oliwię Lipińską
możemy podziwiać na niemal każdej
imprezie organizowanej w naszej
szkole. Oliwia nie tylko tańczy
i śpiewa, ale potrafi też sama tworzyć
i prezentować wraz z koleżankami
ciekawe układy taneczne.
Postanowiliśmy więc zapytać Oliwię
o jej pasję i związane z nią osiągnięcia.
Jak to się stało, że zaczęłaś tańczyć?
Interesuję się tańcem od dziecka.
Zawsze lubiłam muzykę. Już gdy
byłam w wieku przedszkolnym,
wspуlnie z koleżankami
wymyślałyśmy skromne układy
taneczne i przedstawiałyśmy je naszym
rodzicom. Dzięki tym zabawom
mogłyśmy rozwijać nasze
zainteresowania i umiejętności.
Kiedy rozpoczęłaś naukę tańca, ile
miałaś lat?
W 2008 roku, w wieku siedmiu lat
zaczęłam uczęszczać na zajęcia do
Klubu Tańca „Awangarda”
w Katowicach.
Czym to było spowodowane, może
wynika to trochę z twojego

charakteru?
Po prostu zawsze miałam ochotę
tańczyć. Nawet podczas jazdy
samochodem, słysząc muzykę
poruszałam się w jej rytm.
Czy obecnie trenujesz w jakiejś szkole
tańca?
Od 3 lat trenuję w Szkole Tańca
„Marengo” w Dąbrowie Gуrniczej.
Formacja, w ktуrej tańczę nosi nazwę
„Sport”.
Jakie style taneczne trenujesz?
Od 5 lat trenuję taniec standardowy
i latynoamerykański. W skład
standardu wchodzi np. walc angielski
i tango. Taniec latynoamerykański jest
bardziej energiczny, jego skład
wchodzi np. samba i cza-cza.
Powiedz nam coś o swoich
osiągnięciach.
Moje najważniejsze osiągnięcia to:
I miejsce w turnieju klubowym
w Klubie Tańca „Awangarda”
w Katowicach w 2009 roku
II miejsce w MIĘDZYKLUBOWYM
GRAND PRIX TANECZNYM,
w Tarnowskich Gуrach w 2013 roku
I miejsce w MIĘDZYKLUBOWYM

GRAND PRIX TANECZNYM
Chorzowie rуwnież w 2013 roku
Osiągnęłaś w tańcu bardzo wiele.
Jaka jest Twoja cena sukcesu?
Najwyższą ceną jaką do tej pory
musiałam zapłacić za dążenie do
sukcesu jest czas
poświęcony na
treningi.
SP GRУDKУW

Jesienny przekrуj wydarzeń w przedszkolu w Dąbiu
Jesień u przedszkolaków z Dąbia
mija pod znakiem wielu imprez
i ciekawych przedsięwzięć. Maluchy
zostały pasowane na przedszkolaka,
dzieci z oddziałów przygotowania
przedszkolnego robiły sałatkę owocową
i przetwory na zimę oraz odwiedziły
teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana
w Będzinie oglądając spektakl pt. „Kot w
butach”. Odbył się konkurs pieśni
z okazji obchodów dnia Jana Pawła II
oraz Święto Pluszowego Misia. Każda
grupa odwiedziła Bibliotekę Publiczną
w Dąbiu. 4 i 5 latki spędziły wieczór
andrzejkowy z rodzicami
przygotowując dla nich niespodziankę
w postaci przedstawienia teatralnego pt.
„Miesiące kupują buty”. Mali aktorzy
wspaniale wypadli przed szerszą
publicznością odgrywając swoje role,
do których żmudnie się przygotowywali
od kilku tygodni. Po pokazach
artystycznych przyszedł czas na
tradycyjne andrzejkowe wróżby.

Rodzice mogli poznać przyszły zawód
dziecka losując los z czarodziejskiej
kuli, odczytać wróżbę na kolejny
dzień, poznać imię żony lub męża
swojej pociechy, a chętne rodziny
mogły powróżyć sobie lejąc wosk
przez klucz.
Nie można również pominąć
spotkania wszystkich dzieci ze
Świętym Mikołajem i jego
pomocnikami (choć to już bardziej
zimowe klimaty) oraz wizyty 4-5latków w kinie Helios w Dąbrowie
Górniczej podczas której
przedszkolaki obejrzały film pt.
„Ratujmy Mikołaja”. Z niecierpliwością
dzieci oczekują zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia, bo w przedszkolu
to również magiczny czas: będziemy
piec pierniki, wykonywać ozdoby
świąteczne na choinkę z różnych
materiałów plastycznych oraz
zaprezentujemy swoje umiejętności
wokalno-aktorskie podczas

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






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

świątecznych spotkań z najbliższymi,
ale tymi wydarzeniami pochwalimy się
już w zimowym przekroju wydarzeń
z naszego przedszkola.
Oddziały przedszkolne w SP Dąbie

STOPKA RFEDAKCYJNA:




Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Anna Nawrot

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Mikołajkowy marsz na zdrowie
Z okazji Dnia Świętego Mikołaja, 7
grudnia w gminie Psary zorganizowano
Marsz „Na zdrowie”. Pomysłodawcą i
organizatorem marszu była radna
gminy Psary –Grażyna Polasiak wraz z
Lokalną Grupą Kobiet „ 18+vat” z
Brzękowic Dolnych i Dąbia.
W mroźne sobotnie przedpołudnie na
boisku sportowym "Orła Dąbie" w
Brzękowicach Dolnych zebrali się
uczestnicy marszu w mikołajowych
czapeczkach, wyposażeni w „kijki” do

nordic walkingu. Marszowi przewodził
jedyny uczestniczący w nim mężczyzna,
którym był Tadeusz Kubik, sołtys Dąbia.
Trasa wiodła przez Biskę, Górę
Siewierską, Osiedle na Czerwonym
Kamieniu i Brzękowice Wał. Orkan
Ksawery wprawdzie dawał się jeszcze
we znaki, jednak nie przeszkodził
wszystkim uczestnikom w dotarciu do
celu w doskonałych nastrojach.
Celem zaproponowanej akcji było
promowanie zdrowego stylu życia.

Podkreślenie, jak ważne dla zdrowia
każdego człowieka jest podejmowanie
dowolnej formy aktywności fizycznej.
Uczestnicy wybrali nordic walking, który
jest jednym z najchętniej uprawianych
sportów w gminie Psary, a dodatkowo
nie jest on zależny od pory roku.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim uczestnikom
za czynny udział i miłą atmosferę
podczas marszu. Red.

Uczestnicy marszu przeszli wyznaczoną trasę mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych.

VI Mikołajkowy Turniej w siatkуwce chłopcуw
i koszykуwce dziewcząt
19 grudnia 2013r. już po raz szуsty
nasze gimnazjum było organizatorem
zawodуw sportowych w siatkуwce
chłopcуw i koszykуwce dziewcząt.
Jako pierwsi wystąpili siatkarze , w
sumie cztery drużyny: Gimnazjum
Wojkowice, Gimnazjum Nowa Wieś,
Gimnazjum Nr 9 w Sosnowcu oraz
gospodarze – Gimnazjum Psary.
Najlepsze okazało się Gimnazjum z
Nowej Wsi, w dalszej kolejności
Gimnazjum Wojkowice, Gimnazjum

Psary i Gimnazjum Nr 9 z Sosnowca.
W turnieju koszykówki dziewcząt
wzięły udział trzy drużyny:
Gimnazjum nr 9 z Sosnowca oraz
dwie drużyny z Gimnazjum Psary.
Zwycięskie okazało się nasze
gimnazjum I i II drużyna przed
Gimnazjum nr 9 z Sosnowca.
Sportowcom gratulował Wójt
Gminy Psary, który wręczył puchary
zwycięskim drużynom. Red.

Wójt wręczył dyplomy wszystkim drużynom.

Polisensoryczne poznawanie świata w Strzyżowicach
Pierwszym etapem uczenia się
dziecka jest poznawanie przez
zmysły.Pamiętając o naturalnej,
dziecięcej chęci i potrzebie
tzw.polisensorycznego poznawania
świata kadra pedagogiczna
zdecydowała w poprzednim roku
szkolnym o modyfikacji założeń
koncepcji pracy Przedszkola
Publicznego im.Misia Uszatka w
Strzyżowicach i jej poszerzeniu o
obszar programowy związany z
zabawami badawczymi.
Podejmowane w tym zakresie
działania zyskały ogromne zadowolenie

wychowanków oraz przychylność
rodziców. Stąd zrodził się pomysł,
którego autorką była wicedyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
Krystyna Kluszczyk na poszerzenie
oferty edukacyjnej o zainicjowanie
działalności "Akademii małego
odkrywcy-badacza" we współpracy z
Uniwersytetem Śląskim.
Od
października 2013 r. pracownicy
naukowi wspierają działania
przedszkola formą warsztatową jak i
prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia
programowe ujęte są w sześciu
obszarach tematycznych: eksperymenty

fizyczno-chemiczne, zdrowo jem i
rosnę, owady dla odważnych, operacja
segregacja, poznawanie świata
zmysłami, gdzie lądują gwiazdy?
W sytuacjach edukacyjnych łączona
jest wesoła zabawa ze stymulacją, co
pomaga dzieciom zdobyć
wszechstronne kompetencje oraz
rozwijać zainteresowania. Sukces pracy
nauczyciela zależy od tego czy zabawy,
ćwiczenia i działania, które proponuje
wychowankom będą interesujące i
pochłoną przedszkolaki bez reszty. PP
Strzyżowice.
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Grudniowe spotkania mikołajkowe w Grуdkowie i Preczowie
6 grudnia 2013 roku na sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Grуdkowie już po raz trzeci
odbyły się Gminne Mikołajki. Występy
dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Grуdkowie oraz dzieci z artystycznych
sekcji GOK poprzedziły przybycie
najważniejszego gościa tego wieczoru,
czyli Świętego Mikołaja. W Preczowie
spotkanie mikołajkowe zorganizowali
strażacy.
W Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie oczekiwanie dzieci na
Świętego Mikołaja rozpoczęło się od
przedstawienia teatralnego w
wykonaniu maluchów ze Szkoły
Podstawowej w Gródkowie.
Przedstawienie w swojej tematyce
obejmowało św. Mikołaja, prezenty i
oczywiście nadchodzące święta. Starsi
uczniowie tej szkoły wykonali układ
taneczny. Dzieci za występy zostały
nagrodzone słodkościami. Sekcja tańca
współczesnego GOK-u przygotowała
krótki pokaz swoich umiejętności,
podzielony na dwie grupy wiekowe.
Zgromadzeni goście z bardzo
dużym zaciekawieniem obserwowali
również występy dzieci z sekcji
akrobatyki artystycznej, które
przygotowały bardzo trudny i
wymagający układ choreograficzny. W
trakcie występów pomocnicy Mikołaja
częstowali zasiadające na widowni
dzieci pysznymi słodkościami oraz
babeczkami. Na zakończenie
spotkania, wszyscy zgromadzeni
przywołali gromkim okrzykiem
Świętego Mikołaja. Ten poczciwy

staruszek z białą brodą wzbudził
zachwyt nie tylko u dzieci ale także u
dorosłych, przynosząc kosz pełen
słodyczy, którymi obdarowywał każde
dziecko. Wśród gości zsiadających
wśród publiczności byli: Wójt Gminy
Psary - Tomasz Sadłoń, Dyrektor GOK Anna Nagły oraz Dyrektor SP w
Gródkowie - Bożena Wieczorek.
Podobne spotkanie mikołajkowe
miało miejsce w Ośrodku Kultury w
Preczowie. W niedzielne popołudnie 8
grudnia, sala po brzegi wypełniła
się
dziećmi, które z
niecierpliwością wyczekiwały przyjścia

Świętego Mikołaja.
W tym roku czas oczekiwania
umilały wszystkim zgromadzonym
występy dzieci z zespołu wokalnoinstrumentalnego BONGOSKI oraz
młodzieży z Ośrodka Kultury
Preczowie, która przedstawiła krótki
montaż słowno-muzyczny. Na
zakończenie, gdy w gościnne progi
preczowskiego ośrodka zawitał
Mikołaj wszystkie dzieci otrzymały
paczki świąteczne, w których
przygotowaniu pomogli druhowie
strażacy z OSP w Preczowie oraz
sponsorzy. GOK

Zwieńczeniem spotkania w Preczowie było wręczenie każdemu dziecku
mikołajkowej paczki z prezentami.

Cygańska jesień w Brzękowicach
W dniu 30 XI 2013r. w budynku
OSP w Brzękowicach-Goląszy odbył się
I Gminny Przegląd Zespołуw
Śpiewaczych "Cygańska jesień".
Wieczór umilały zespoły z terenu
gminy Psary: zespół śpiewaczy "Dąbie",
"Nasz Gródków", "Brzękowianie" oraz

zaprzyjaźniony zespół śpiewaczy
"Jaworznik" prezentując piosenki
związane z tematyką wieczoru, a wystrój
sali nawiązywał do cygańskiego folkloru.
Każdy zespół w dowód uznania otrzymał
z rąk Wójta Gminy Psary Tomasza
Sadłonia statuetkę oraz dyplom
upamiętniający występ podczas I

Gminnego Przeglądu Zespołów
Śpiewaczych "Cygańska jesień".
Na wspólnej biesiadzie oprawę
muzyczną wykonywali
instrumentaliści zaproszonych
zespołów. Śpiew i zabawa trwały do
wieczora. GOK

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach
serdecznie zaprasza na:

Spotkanie autorskie
z Marcinem Mellerem i Anną Dziewit - Meller,
które odbędzie się
11 lutego o godz. 17:00
w Ośrodku Kultury w Preczowie.
Wstęp bezpłatny!

15

INFORMACJE

Psarskie talenty triumfowały w Siewierzu
17 grudnia na sali widowiskowej
MGOK w Siewierzu odbył się XI
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, na
ktуrym zaprezentowali się uczniowie
szkуł z wojewуdztwa śląskiego.
Rywalizacja odbyła się w dwóch
kategoriach, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej. W tym roku wśród
laureatów tegorocznej edycji konkursu

pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach zajęli mieszkańcy Gminy
Psary.
W kategorii gimnazjalnej pierwsze
miejsce zajęła Wiktoria Rozmus , a w
ponadgimnazjalnej ex aequo Kamila
Zdenkowska oraz Aleksandra Rój.
Poziom tegorocznego festiwalu był
bardzo wysoki, czego dowodem była

bardzo wyrównana rywalizacja oraz
repertuar prezentowany przez
wykonawców.
Gościnnie w czasie festiwalu
wystąpiło jeszcze dwoje mieszkańców
naszej gminy: Dominika Hamera wraz
z Michałem Wyszyńskim, których
występ został bardzo miło przyjęty
przez zgromadzoną publiczność. GOK

Pszczelarze z gminy Psary przekazali miуd dzieciom
Od wielu lat pszczelarze
Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w
Czeladzi zbierają miуd dla dzieci
specjalnej troski. Tak też było w 2013
roku, pomimo tego że zbiory miodu w
pasiekach były mniejsze.
Pszczelarze z naszej gminy: Ryszard
Filipczyk i Zenon Będkowski zebrali z
od członków koła w 2013 roku 74 słoje
miodu o łącznej wadze około 92 kg.
Najwięcej miodu, od 6 do 3 słojów
przekazali: Zbigniew Binko z Rogożnika,
Henryk Domagała z Czeladzi, Konrad
Duda z Będzina, Zenon Będkowski z
Malinowic, pozostali pszczelarze
przekazali od 1 do 2 słoi miodu.
Miód w listopadzie i grudniu 2013
roku, został rozwieziony przez
pszczelarzy do następujących ośrodków
opiekuńczych i wychowawczych dla
dzieci wymagających specjalnej troski:

Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi,
Domu Dziecka im. Dominika Savio w
Sarnowie, Specjalistycznego Ośrodka
Wychowawczego w Będzinie,
Środowiskowego Domu Opieki Ostoja w
Czeladzi, Stowarzyszenia dla
Niesprawnych Ruchowo w Czeladzi,
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w
Sosnowcu, Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dzieciom i
Rodzinie nr 2 w Sosnowcu.
Przekazano także, jak co roku, 10
słojów miodu na licytację dla Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.
Pomimo tego że zbiory miodu w 2013
roku były mniejsze rozszerzono ilość
instytucji opiekuńczych, do których
przekazano miód o Katolickie
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
im. Jadwigi Śląskiej w Sosnowcu ,
powołane przez Biskupa

Sosnowieckiego dr. Grzegorza
Kaszaka, który w herbie ma pszczołę, o
czym nie wszyscy wiedzą. Pszczelarze
wspierają rodziny wielodzietne
szczególnie teraz gdy przyrost
naturalny w Polsce maleje.
Wszystkie ośrodki i szkoły
przekazały pszczelarzom, pełne
wdzięczności podziękowania za miód,
które odczytane były na pierwszym
zebraniu Zagłębiowskiego Koła
Pszczelarzy w 2014 roku przez
Ryszarda Filipczyka. Podziękowaniom
towarzyszył aniołek podarowany
pszczelarzom przez dzieci ze Szkoły
Specjalnej nr 4 w Sosnowcu, który
krążył wśród pszczelarzy i był
namacalnym dowodem wdzięczności
dzieci niepełnosprawnych.
A.Wilczyński.

Wielkie za-mieszanie sarnowskich przedszkolakуw
Najpierw mycie rąk, szybka t e n m o m e n t – c z a s d e g u s t a c j i . pyszną zabawą dla każdego z naszych
rozgrzewka i zapoznanie z produktami. Niewątpliwie wyzwanie to stało się podopiecznych. PP Sarnуw.
Tak 20 grudnia przedszkolacy z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Sarnowie – Przedszkola Publicznego
im. Kubusia Puchatka z grup ,,Tygryski’’
i ,,Maleństwa’’ mieli okazję zmierzyć się
z kulinarnym wyzwaniem – pieczeniem
świątecznych babeczek.
Po bliższych oględzinach składników
dzieci wspólnie odkrywały, że olej jest
śliski, skorupka jajka jest bardzo krucha,
a mleko łatwo rozlać!
Maluchy z niewielką pomocą
wychowawców mieszały składniki,
nakładały ciasto do papierowych
foremek po czym smakołyki znikały w
piekarniku. Gdy sale przedszkolne
powoli wypełniał zapach piekących się
babeczek, dzieci z niecierpliwością
oczekiwały na swoje wypieki. Kiedy
babeczki były już gotowe nasi
milusińscy dekorowali je czekoladowym
kremem i przystrajali kolorowymi
cukiereczkami. Aż wreszcie nadszedł
Sarnowskie przedszkolaki zgłębiały tajniki pieczenia babeczek.
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Po raz piąty w Gminie Psary świętowali gуrnicy
Kolejny raz gуrnicy z całej gminy
świętowali na tradycyjnej barbуrce.
Święta Barbara patronka gуrnikуw w
tym roku po raz piąty została uczczona
bardzo uroczyście. Jej kult sięga
odległych czasуw, a z dużą pewnością
można powiedzieć, że na terenie Gminy
Psary zwanej często Zagłębiem
Strzyżowickim bądź Zagłębiem
Psarskim sięga ponad dwуch wiekуw.
Według potwierdzonych informacji
już w 1797r. w Psarach wydobywano
węgiel, są też zapiski mówiące o roku
1724 i używaniu węgla do wypalania rud
żelaza w kuźnicach należących do
Księstwa Siewierskiego. 4 grudnia
odświętnie ubrani górnicy zgromadzeni
wokół sztandaru górniczego, w podzięce
za szczęśliwie przepracowane lata pod
ziemią rozpoczęli ten dzień od
uroczystej mszy świętej w kościele

parafialnym w Psarach.
W Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie podczas części biesiadnej
swoją obecnością brać górniczą
zaszczycili Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, Zastępca Wójta Mirosław
Rabsztyn, Dyrektor GOK Anna Nagły, ks
Jan Piekarski, ks Zenon Ptak i wikariusz z
Bobrownik ks Daniel Bunia.
Uczestników piątego Spotkania
Gwarków powitał Jacenty Kubica, a
dalszą część spotkania prowadził Ryszard
Barański. Śpiew górniczych piosenek w
wykonaniu 100 górników, tradycyjny
przysmak górnika – golonko oraz dobre
piwo zapewniły miłą zabawę.
Odśpiewana na koniec biesiady piosenka
pt. „Pożegnania czas” naprawdę
zostawiła łezkę w oku, ale była również
gwarancją na spotkanie w przyszłym
roku. Red.

Brać Gуrnicza gminy Psary
składa serdecznie podziękowania
Panu Wуjtowi Tomaszowi
Sadłoniowi oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury wraz z
pracownikami za wspуłudział w
organizacji gуrniczego święta.
Przychylność władz gminy, jak
rуwnież bezinteresowna pomoc
pracownikуw GOK-u sprawiły, że
piąte jubileuszowe spotkanie
barbуrkowe odbyło się w miłej
atmosferze.
Z gуrniczym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”

Olga Kwarcińska w rejonowym etapie konkursu z języka polskiego
Wojewуdzki Konkurs Przedmiotowy
przeznaczony jest dla uczniуw
najstarszych klas szkуł podstawowych.
Wymaga szerokiej, często
ponadprogramowej wiedzy z rуżnych
przedmiotуw, a głуwnie z języka
polskiego i historii. Jego organizatorem
jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech
etapach (szkolnym, rejonowym i finale
wojewódzkim). W bieżącym roku
szkolnym Olga Kwarcińska z klasy VI,
jako jedyna uczennica z gminy Psary,
zakwalifikowała się do etapu
r e j o n o w e g o k o n k u r s u
interdyscyplinarnego. Powtórzyła sukces
ubiegłoroczny, gdy jako piątoklasistka
zmierzyła się z bardzo trudnymi
zadaniami II etapu. Z pewnością sukces
sprzed roku jeszcze bardziej

zmobilizował uczennicę do nauki.
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są
olbrzymią szansą na wyłowienie
szkolnych talentów. Osiąganie w nich
sukcesów wymaga samodzielnej,
systematycznej pracy i ciągłego
pogłębiania wiedzy.
W roku szkolnym 2012/13 Olga,
uzyskała najwyższą średnią w szkole 5,6.
Nauka, choć chyba najważniejsza i
pochłaniająca najwięcej czasu, nie jest
oczywiście jej jedyną pasją. Uczennica z
zaangażowaniem bierze udział w
zawodach sportowych. Dwukrotnie
zdobyła złoty medal w mistrzostwach w
pływaniu, organizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum
Psary. Cieszymy się sukcesami naszej
uczennicy, gratulujemy i życzymy
dalszych osiągnięć. SP Grуdkуw.

Olga Kwarcińska na olimpiadzie
z języka polskiego.

Świąteczny czas w Przedszkolu w Sarnowie
Świąteczny czas w Przedszkolu
Publicznym im. Kubusia Puchatka
rozpoczęto tradycyjnie 6 grudnia, kiedy
po raz pierwszy Mikołaj przybył do
przedszkolakуw. Dzieci powitały gościa
tańcem i piosenką. Wszystkie maluchy
obdarowane zostały słodkościami.
Z kolei 9 grudnia do przedszkolaków
przybył elf za sprawą, którego Mikołaj
zjawił się w przedszkolu po raz drugi. Na
spotkaniu w czasie którego panowała
wesoła zabawa, taniec, śpiew, konkursy,
wręczył on wychowankom prezenty.
Atrakcją był "sztuczny śnieg" padający
na bawiące się przedszkolaki oraz

dmuchany bałwan. Dzieci obiecały
gościom, że zawsze będą postępowały
według zasad dobrego wychowania i
radosne pożegnały miłych gości.
Dwa tygodnie później,18 grudnia
w przedszkolu odbyło się spotkanie
wigilijne.
W spotkaniu wzięli udział: dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Sarnowie Małgorzata Barańska,
przewodnicząca rady rodziców Agnieszki
Stępień, zastępca przewodniczącego rady
rodziców Agnieszka Zapora.
Podczas spotkania przedszkolacy
zaprezentowali się w przedstawieniu

jasełkowym wcielając się w postacie
Maryi, Józefa, trzech króli, pasterzy,
aniołków oraz dzieci przynoszących
dary nowo narodzonej dziecinie.
Wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło
wszystkich zebranych w nastrój Świąt
Bożego Narodzenia. W dalszej części
spotkania dzielono się opłatkiem i
składano świąteczne życzenia.
Następnie wszyscy zasiedli do
wigilijnego obiadu. Nie zabrakło też
świątecznych upominków. ZSP w
Sarnowie.
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W ferie zimowe w gminie Psary nie ma czasu na nudę
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury
w Psarach, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Psarach oraz Stowarzyszenia
„Uczniowski Klub Sportowy
Gimnazjum” oraz „Sportowa Gmina
Psary” przygotowali wspуlnie ofertę
spędzania wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży w naszej gminie.
Podobnie jak w latach ubiegłych
Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie
przygotował dla spędzających w domu
ferie zimowe dzieci, ofertę zajęć, które
odbywać się będą w okresie 20.0131.01.2013 roku w godzinach
dopołudniowych i popołudniowych we
wszystkich placówkach GOK. W czasie
zimowego wypoczynku każdy znajdzie
dla siebie coś ciekawego. W każdej
placówce odbywać się będą zajęcia

plastyczne, gry i zabawy świetlicowe,
quizy, konkursy, kalambury. Miłośnicy
rywalizacji oraz sportu mogą w tym
czasie skorzystać również z możliwości
gry w tenisa stołowego, piłkarzyki czy
cymbergaja. Dla amatorów teatru
prowadzone będą warsztaty teatralno kabaretowe w OK. Sarnowie oraz ŚW w
Górze Siewierskiej. W ofercie pojawią się
również zajęcia taneczne, taniec
nowoczesny, hip-hop, które odbywać się
będą w OK. Gródkowie oraz Sarnowie.
Gimnazjum w Psarach i Ośrodek
Pomocy Społecznej wraz ze
Stowarzyszeniami Uczniowski Klub
Sportowy oraz Sportowa Gmina Psary
przygotował sportowe atrakcje. Od
poniedziałku do piątku na sali
gimnastycznej psarskiego gimnazjum
odbywać się będą turnieje sportowe w

badmintona, piłce nożnej, siatkówce i
koszykówce. Z kolei w świetlica
Integracyjna Ośrodka Pomocy
Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100
(I piętro pok. nr 8) zaprasza dzieci i
młodzież od poniedziałku do czwartku
w godz. 17:00 do 19:00, w piątki w
godz. 15:00 - 19:00, a Wioska
Internetowa Ośrodka Pomocy
Społecznej w Psarach, zaprasza od
poniedziałku do czwartku w godz.
15:00 - 17:00, w soboty w godz. 13:00 17:00, w piątki i niedziele nieczynne.
Dokładny harmonogram zajęć w
poszczególnych placówkach dostępny
jest na stronie www.gok.psary.pl oraz
www.psary.pl. Wszystkim uczniom w
gminie Psary życzymy udanego i
bezpiecznego wypoczynku. Red.

Świąteczne kolędowanie w Dąbiu
Niedzielny poranek 22 grudnia w
parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Dąbiu upłynął w iście
świątecznej i radosnej atmosferze. Po
porannej Mszy Świętej mieszkańcуw
sołectwa oraz gminy przywitał Chуr
„Cecylia” z Rudy Śląskiej, ktуry dał
wspaniały koncert najpiękniejszych
polskich i zagranicznych kolęd i
pastorałek.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy dali
się ponieść świątecznemu duchowi
wspólnie kolędując z członkami chóru.
Na zakończenie występu w imieniu
chóry, Pani dyrygent złożyła wszystkim
zgromadzonym serdeczne życzenia z
okazji Świąt Bożego Narodzenia. Po
występie brawom oraz podziękowaniom
nie było końca. Chór „Cecylia” gościł w
naszej gminie już po raz drugi.
Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w

Gródkowie serdecznie podziękowali za gościnność oraz ciepłe przyjęcie
występ członkom chóru i proboszczowi w parafii . GOK
ks. Edwardowi Kołomańskiemu za

Betlejemskie światełko pokoju w gminie Psary
Tradycyjnie już przed Wigilią
Bożego Narodzenia do gminy Psary za
sprawą harcerzy trafiło Betlejemskie
Światło Pokoju.
20 grudnia w budynku Urzędu
Gminy Psary harcerze z Hufca Ziemi
Będzińskiej przekazali Wójtowi Gminy
Psary Betlejemskie Światło Pokoju, które
jest symbolem ciepła, miłości, pokoju,
nadziei i stawiane jest na wigilijnym
stole. Światło co roku przywożone jest z
Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze
przekazywane jest do następnych
krajów. Z kolei harcerze do gminy Psary,
przywieźli je jak co roku z Częstochowy.
Red.

Harcerze przekazali światełko pokoju Wójtowi Gminy Psary.
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Serdecznie zapraszamy na:
Koncert zespołu FOLKY BAND,
który odbędzie się
16 lutego o godz. 17:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Gródkowie,
Wstęp bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy na:
Koncert w wykonaniu
Aleksandry Poniszowskiej – sopranistki,
Barbary Pakura – pianistki
i Ireny Kalinowskiej–Grohs – skrzypaczki,
który odbędzie się
30 stycznia o godz. 17:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie.
Wstęp bezpłatny!

Informacja Powiatowego
Inspektoratu
Weterynarii
Informujemy, że na stronie Internetowej gminy
www.psary.pl można zapoznać się z
informacjami Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Będzinie dotyczącymi
wymagań weterynaryjnych uregulowanych
szczegółowo w przepisach Unii Europejskiej
oraz przepisach krajowych odnoszących się
do uboju z konieczności zwierząt
gospodarskich kopytnych.

Szkolenie dla osуb stosujących środki ochrony roślin
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w uzupełniającym szkoleniu dla osób stosujących środki
ochrony roślin. Szkolenie (1-dniowe) skierowane jest do osób,
którym upłynął pięcioletni termin ważności uprawnień.
Przeprowadzenie szkolenia jest planowane na przełomie
lutego i marca.

Bliższych informacji udziela i zapisy prowadzi:
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie
ul. Małachowskiego 22
42-500 Będzin
Telefon/fax 032/267-74-35. kom. 515 275 947
e-mail: pzdr.bedzin@odr.net.pl

Szkolenie z zakresu: "Obowiązek ewidencjonowania obrotуw
za pomocą kas fiskalnych”
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie przeprowadzone
przez pracownika tutejszego Urzędu w zakresie: "Obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych”, które
odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (sala nr 72) w dniu 12 lutego 2014r. o
godzinie 11.00.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 10 lutego 2014 r. telefonicznie pod numerem
(32) 762 77 76 lub pocztą elektroniczną na adres: us2402@sl.mofnet.gov.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Małgorzata Waluda
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LUTY

Szkoła Podstawowa w Dąbiu w gronie jedynie 24 szkół
z całej Polki, do których zakupiono sprzęt komputerowy w
ramach Rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.

MARZEC

Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił do prac
związanych z wymianą sieci wodociągowej na terenie
gminy. Dzięki gminnej dotacji inwestycyjnej powstało
około 3 km nowej sieci.

MAJ

Trwają prace przy budowie kompleksu sportowo –
rekreacyjnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Psarach. Inwestycja ta uzyskała unijne dofinansowanie
z PROW w wysokości 339 448 zł.

W Preczowie ruszyły prace budowlane w szatni klubu
sportowego Błyskawicy Preczów. Wartość prac to 368
874, 54 zł brutto z czego unijne dofinansowanie z PROW
wyniosło 181 365 tys. zł.

KWIECIEŃ

Na kompleksie boisk sportowych Orlik przy Gimnazjum w
Psarach ruszyły treningi Gminnej Akademii Piłki Nożnej
dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. W zajęciach
brało udział 150 młodych piłkarzy.

CZERWIEC

Rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie placu przed
remizą OSP w Strzyżowicach. Wykonano między innymi
wjazd i zjazd z drogi powiatowej, 24 miejsca parkingowe
oraz oświetlenie parkowe .
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SIERPIEŃ

Od 1 lipca na terenie gminy ruszył nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi. Gmina Psary podpisała umowę z
wybranym w przetargu wykonawcą już 12 czerwca, jako
jeden z pierwszych samorządów w województwie.

W połowie sierpnia rozpoczęły się prace związane
z umocnieniem nawierzchni dróg frezem asfaltowym
oraz wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach w
Górze Siewierskiej, Malinowicach, Gródkowie i Sarnowie.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Pod koniec września firma IDUA Sp. z o.o. rozpoczęła
prace budowlane na ul. Irysów w Psarach. Ogółem
powstało 750 metrów bieżących nowej drogi z kostki
brukowej, a koszt zadania to ponad 500 tys. zł.

LISTOPAD

Gminna brygada remontowa zakończyła I etap prac
termomodernizacji budynku byłej szkoły w Malinowicach
oraz remizy OSP w Dąbiu. Remont obu obiektów zakończy
się w 2014 roku.

Wykonano nawierzchnię sportową na sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Dąbiu. Koszt prac wyniósł 74
288,70 zł, a zadanie to zostało objęte dotacją
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 35 900zł.

GRUDZIEŃ

We wszystkich szkołach podstawowych oraz w gimnazjum
ruszyły 2 projekty edukacyjne w całości finansowane z
unijnych środków. Przez 2 lata zrealizowanych zostanie
blisko 7 tys. godzin dodatkowych zajęć za 850 tys. zł.

