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PSARY OTRZYMAJĄ 1,2 MLN ZŁ DOTACJI Z GZM
24 KWIE TNIA ZGROMADZENIE GÓRNOŚL ĄSKO-Z AGŁĘBIOWSKIE J
ME TROPOLII PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPR AWIE UDZIELENIA
POMOC Y FINANSOWE J GMINOM CZŁONKOWSKIM, W R AMACH
ME TROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI. NA LIŚCIE
PROJEK TÓW ZNA JDUJĄ SIĘ DWIE GMINNE INWEST YC JE, K TÓRE
OTRZ YMA JĄ Ł ĄCZNIE 1 MLN 227 T YS. ZŁ DOTAC JI.

W kwietniu ruszyła przebudowa drogi Brzękowice Wał

Ponad 400 tys. zł na przebudowę
gminnej drogi Brzękowice Wał
Jednym z projektów, który otrzyma
wsparcie finansowe jest przebudowa
odcinka gminnej drogi Brzękowice
Wał. Przedsięwzięcie zakłada remont
nawierzchni, kanalizacji deszczowej

rym zostanie jeszcze umocnione dno
prefabrykowanymi korytami muldowymi, a skarpy prefabrykowanymi betonowymi płytami wielootworowymi.
Aktualnie prace trwają głównie przy
wykonaniu podbudowy z kruszywa na
całej szerokości jezdni i chodnika, a w
najbliższym czasie wykonawca przystąpi do odtworzenia rowu przy ulicy
Pocztowej oraz wykonania przepustu
w drodze powiatowej.
Wykonawcą inwestycji jest firma
Idua Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór,
a termin realizacji zamówienia to

31 sierpnia 2019 roku. Koszt przedsięwzięcia sięga 867 000 zł, z czego aż 860 500 zł stanowią dotacje:
433 500 zł z Funduszu Dróg Samorządowych 2019 oraz 427 000 zł
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności.
800 000 zł na przebudowę sieci
wodociągowej w Strzyżowicach
Kolejnym dofinansowanym projektem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez
budowę infrastruktury wodociągowej w Strzyżowicach. Inwestycja
obejmuje przebudowę sieci wzdłuż
ul. 1 Maja od nowego wodociągu
w ul. Belnej do granicy gminy z Wojkowicami, a także wykonanie przyłączy do budynków jednorodzinnych
oraz montaż studni wodomierzowych
i wodomierzy z odczytem radiowym.
Łącznie przebudowanych zostanie
ponad 3,6 km sieci oraz około 2 km
przyłączy.
Wykonawcą inwestycji jest firma ZTHU Stanisław Krupiński
z Wrzosowej, a planowany termin
zakończenia prac to koniec sierpnia
tego roku. Wartość inwestycji sięga
2 913 718,75 zł, z czego 800 000 zł wyniesie dofinansowanie w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności.
Dodatkowo to zadanie, a także zakończone w zeszłym roku budowa nowej
sieci na ul. Skowronków w Preczowie
oraz przebudowa sieci na odcinku
ul. Głównej w Sarnowie zdobyły dotację sięgającą 1,5 mln zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Red.

Prace potrwają do końca sierpnia

i przydrożnych rowów oraz budowę
chodnika i oświetlenia na ok. 280 m
odcinku drogi.
Inwestycja ruszyła w kwietniu pełną parą, dzięki czemu została już wykonana kryta kanalizacja deszczowa.
Odtworzono także rów otwarty, w któ2

Ruszyła przebudowa sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Strzyżowicach
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OTWARCIE REMIZY OSP W GÓRZE SIEWIERSKIEJ
REMIZA OCHOTNICZE J STRAŻY POŻARNE J PRZESZŁA GRUNTOWNY
REMONT I TERMOMODERNIZACJĘ. WIOSNĄ TEGO ROKU BUDYNEK
ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKU, DZIĘKI CZEMU DO MIESZKAŃCÓW
WRACA NOWOCZESNA I PRZESTRONNA PLACÓWKA, W KTÓRE J JUŻ
WKRÓTCE ODBĘDĄ SIĘ PIERWSZE WYDARZENIA KULTURALNE.

Wyremontowana sala komputerowa

Po termomodernizacji całkowicie zmienił się wygląd zewnętrzny placówki

oraz pomieszczenie przygotowalni
i zmywalni. Dzięki temu można w niej
nie tylko gotować, ale także magazynować produkty zgodnie z wytycznymi Głównego Instytutu Żywności
i Żywienia. Rozbudowane zostało również zaplecze sanitarne i połączone
z salą komputerową pomieszczenie
dla młodzieży. W centralnej części przestronnego holu pojawiła się szatnia.

Metamorfoza obiektu
W budynku wymieniono wszystkie
okna, drzwi oraz instalacje: wodno-kanalizacyjną, sanitarną, centralnego
ogrzewania, elektryczną i oświetlenia.
Zamontowano także instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzację. Na podłogach
pojawiły się nowe wykładziny o podwyższonej odporności na ścieranie,
a w kotłowni i pomieszczeniach technicznych posadzki ceramiczne. Placówkę ogrzewa własny kocioł gazowy

Na jednej ze ścian sali widowiskowej znajduje się fototapeta z panoramą gminy

i odnawialne źródło energii w postaci
pompy ciepła.

Wkrótce zostanie zakupione
wyposażenie do kuchni
KWIECIEŃ 2019

Nowoczesne i funkcjonalne wnętrze
W sali widowiskowej, której elementem dekoracyjnym jest fototapeta z panoramą gminy, znajduje się
scena z zapleczem i oświetlona antresola. W budynku powstała także
kuchnia, której układ spełnia dobre
praktyki higieniczne i produkcyjne
– ma zaplecze socjalne, magazynek

Nowe wyposażenie
Placówka zyskała także nowe wyposażenie. W sali widowiskowej pojawiło
się 200 krzeseł i 30 stołów, a już wkrótce zostanie zakupiony profesjonalny
sprzęt do kuchni.
Wykonawcą inwestycji było Biuro
Serwis Izabela Jędrzejewska z Katowic,
a jej koszt wyniósł około 2,35 mln zł,
z czego prawie 1,5 mln zł stanowiły
pozyskane przez samorząd dotacje.
Red.
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DOTACJE NA ZAKUP WOZU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DLA OSP W PSARACH
GMINA PSARY OTRZ YMAŁ A
DOTAC JE, SIĘGA JĄCE
374 T YS. ZŁ, NA Z AKUP WOZU
R ATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DL A JEDNOSTKI OCHOTNICZE J
STR A Ż Y POŻ ARNE J W PSAR ACH.

Uroczystość odbyła się w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim

Promesę odebrali zastępca wójta
Marta Szymiec oraz komendant gminny ZOSP RP i naczelnik OSP w Psarach
dh Tomasz Kot z rąk wiceministra spraw
wewnętrznych Jarosława Zielińskiego
i komendanta głównego PSP gen. bryg.
Leszka Suskiego. Uroczystość odbyła się
9 kwietnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Psarach
zostanie wsparty dotacją sięgającą
254 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
a także dofinansowaniem wynoszącym
120 tys. zł z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodatkowo w budżecie gminy zostało zabezpieczone na ten cel
286 tys. zł, z czego 36 tys. zł z funduszu
sołeckiego. Jednostka OSP Psary zgromadziła natomiast 100 tys. zł.

Promesę odebrali zastępca wójta Marta
Szymiec i naczelnik OSP Psary Tomasz Kot

Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 planowany jest
na ten rok. Red.

STOKROTKA OTWIERA W PSARACH SWÓJ MAGAZYN
W PSAR ACH PRZ Y
UL. AK AC JOWE J POWSTA JE
CENTRUM LOGIST YCZNE
FIRMY STOKROTK A. OT WARCIE
MAGA Z YNU PL ANOWANE JEST
NA DRUGĄ POŁOWĘ CZERWC A
TEGO ROKU, A REKRUTAC JE
PR ACOWNIKÓW JUŻ SIĘ
ROZPOCZĘŁY.

Magazyn Stokrotki mieści się w hali Parku Logistycznego firmy DL Invest

Magazyn Stokrotki mieści się
w jednej z hal, która wchodzi w skład
Parku Logistycznego firmy DL Invest.
Jego powierzchnia wynosi 6,5 tys.
m², a pracę znajdzie w nim około
130 pracowników. Centrum ma docelowo zaopatrywać swoją sieć oraz
4

kilka sklepów FR.
Głownie poszukujemy pracowników na magazyn. Szczególnie zależy
nam na osobach z doświadczeniem
na wysoki skład, z uprawnieniami
UDT. Mamy również kilka procesów
magazynowych, do których niekoniecznie wymagane są uprawnienia
na wózek widłowy, wystarczy prawo
jazdy kategorii B, które uprawnia do
obsługi wózka elektrycznego unoszącego do wysokości 30 cm. - mówi
Marek Marzec, kierownik magazynu

w centrum dystrybucyjnym w Psarach. - Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenia i motywacyjny system
akordowy. Pracownicy dostaną umowę o pracę, pakiet socjalny w postaci
talonów na święta i paczek dla dzieci
oraz możliwość korzystania z dodatkowego ubezpieczenia grupowego
i karty sportowej Fit-profit.
Szczegółowe informacje na temat
prowadzonych aktualnie rekrutacji
dostępne są na stronie internetowej
sieci. Red.
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH TĘTNI ŻYCIEM
Z A NAMI PIERWSZE MIESIĄCE
DZIAŁ ALNOŚCI CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH
W STRZ YŻOWIC ACH. SZEROK A
OFERTA Z A JĘĆ I WYDARZEŃ
KULTUR ALNO-ROZWYKOWYCH
SPR AWIA, ŻE PL ACÓWK A
TĘ TNI Ż YCIEM SPOŁECZNOKULTUR ALNYM.

Ośrodek kultury
z bogatą ofertą zajęć
W Strzyżowicach uruchomiona została filia Gminnego Ośrodka Kultury z bogatą ofertą zajęć, skierowaną
do mieszkańców gminy. Dzieci mogą
uczestniczyć w zajęciach tanecznych,
plastycznych i teatralnych, a także
uczyć się gry na keyboardzie. Dodat-

Na scenie pojawiła się Ewa Kuklińska

codziennym.

Otwarcie placówki uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Ciekawe wydarzenia
kulturalno-rozrywkowe
CUS jest pierwszym w gminie
obiektem, w którym odbywają się projekcje filmowe, występy kabaretów czy
spektakle teatralne dla dorosłych. Do
tej pory na strzyżowickiej scenie po-

W styczniu został otwarty nowoczesny obiekt, którego sercem jest
wielofunkcyjna sala widowiskowa ze
schodkową widownią dla około 200
widzów. Specjalistyczny sprzęt nagłośnieniowy, profesjonalny ekran,
oświetlenie sceniczne, reżyserka usytuowana na poziomie antresoli i całkowite zaciemnienie sali umożliwiają
przeprowadzenie w nim niemal każdej
imprezy. Na mniejsze szkolenia i konferencje przeznaczona jest natomiast
sala konferencyjno-cateringowa z wygodnym zapleczem socjalnym.
Tegoroczne obchody Święta Konstytucji

kowo trwa nabór na zajęcia szachowe.
Dorośli chodzą natomiast na zumbę.
W placówce odbywają się także próby
zespołu śpiewaczego „Strzyżowiczanie” i spotkania Klubu Seniora Podróżnika.

Młodzi recytatorzy z gminy Psary
KWIECIEŃ 2019

Klub Integracji Społecznej
W strzyżowickiej placówce Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje
spotkania w ramach Klubu Integracji
Społecznej, które skierowane są do
osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej wykazujących się chęcią
osiągnięcia samodzielności w życiu

jawili się: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”,
Kapela Zbóje, Ewa Kuklińska i Kabaret
Młodych Panów. Duże wrażenie na
mieszkańcach zrobiło ostatnie przedstawienie akrobatyczno-taneczne pt.
„Sen”. Przed nami koncert operetkowy
Kavalcotti, stand up Wiolki Walaszczyk
i Michała Leja oraz teatr dla dorosłych
„Chop od moji baby”.
Warto zaznaczyć, że niemal na każde wydarzenie bilety rozchodzą się
w mgnieniu oka, a sala widowiskowa
wypełnia po brzegi. Co ważne, ośrodek kultury cały czas pracuje nad ofertą, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającego widza. Red.
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W GMINIE PSARY ZAWISŁO PONAD 1100 FLAG
W OKAZJI KOLEJNEJ ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
ORAZ 15-LECIA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE
PSARY ZAWIESZONO PONAD 1100 PAŃSTWOWYCH I UNIJNYCH FLAG.

Flagi państwowe z okazji majowego święta są już w Psarach tradycją.
W tym roku po raz pierwszy zawisły także flagi unijne, którymi psarski samorząd postanowił uświetnić 15 rocznicę
wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku podjęliśmy decyzję, żeby
na majówkę wywiesić nie tylko flagi
państwowe, ale także unijne. - mówi
wójt Tomasz Sadłoń – Obecność Polski
we wspólnocie europejskiej przynosi
możliwość podróżowania po krajach

członkowskich bez paszportu, swobodnego wyboru miejsca pracy czy nauki
oraz zdobywania unijnych dotacji. Te
15 lat to bardzo udany czas dla gminy
Psary. W tym okresie zrealizowaliśmy
i realizujemy łącznie około 100 projektów z unijnym dofinansowaniem, dzięki
którym nasza gmina bardzo mocno się
zmienia. Wykorzystujemy środki unijne
na przebudowy sieci wodociągowych,
remonty dróg czy termomodernizacje
budynków użyteczności publicznej.

Flagi zawieszane są m.in. przy budynkach użyteczności publicznej

6

Dekoracja gminy w Majowe Święto
jest już tradycją

Jednymi z ważniejszych przedsięwzięć,
które są doskonałym przykładem na
to jak zmienia się nasze otoczenie jest
otwarte w tym roku Centrum Usług
Społecznych w Strzyżowicach oraz budowa żłobka i przedszkola w Psarach.
Warto wspomnieć, że dofinansowania
pozyskujemy także na miękkie projekty. Nasze szkoły realizowały i realizują
wiele mobilności i wymian międzynarodowych, dzięki którym uczniowie
mogli odwiedzić niemal wszystkie europejskie kraje.
Ponad 1100 flag zostało zawieszonych przy wszystkich głównych drogach, szkołach, kościołach, budynkach
Ochotniczych Straży Pożarnych, stadionach, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Gminnym Ośrodku Kultury oraz
Urzędzie Gminy Psary. Red.
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USUWANIE AZBESTU W GMINIE PSARY
TRWA R E ALIZ AC JA PROJ E K TU,
K TÓRY Z AKŁ ADA USUNIĘCIE
A ZBESTU I W YROBÓW
Z AWIE R A JĄC YCH A ZBEST
Z TE R E NU GM INY PSARY.
W MARCU ZOSTAŁY ODE BR ANE
OD M IESZK AŃCÓW PIE RWSZE
SZKODLIWE ODPADY.

W Psarach rozpoczęła się realizacja
projektu, którego celem jest oczyszczenie gminy z odpadów zawierających azbest. W marcu odebrano z 21

Pierwsze odpady zawierające azbest zostały już odebrane z posesji mieszkańców

W marcu odebrano ponad 21 ton
niebezpiecznych odpadów

posesji łącznie 21,65 ton niebezpiecznych odpadów. Firmą odpowiedzialną za odbiór, transport i przekazanie
na składowisko odpadów zawierających azbest jest Logistyka Odpadów
Sp. z o.o. z Katowic.
Warto wspomnieć, że psarski samorząd pozyskał blisko 720 tys. zł dofinansowania do tego projektu z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Jego całkowity koszt
wyniesie natomiast 1 mln 65 tys zł.
Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski
mogą otrzymać dofinansowanie sięgające 85% zakwalifikowanych kosztów, czyli nawet 27 tys. zł. Red.

HARCÓWKĘ W SARNOWIE ZDOBI MALARSTWO ŚCIENNE
OD POŁOWY KWIETNIA JEDNĄ ZE ŚCIAN HARCÓWKI W SARNOWIE
ZDOBI MALARSTWO ŚCIENNE, KTÓREGO TEMATYKA NAWIĄZUJE
DO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

- W harcówce 29 Wielopoziomowej
Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej
„Antki Cwaniaki” z Sarnowa powstał
przepiękny harcerski mural. - mówi

Katarzyna Skóra, opiekunka drużyny.
- Jest on swoistym nawiązaniem do
czasów Powstania Warszawskiego,
czyli pięknych harcerskich ideałów.

Malarstwo ścienne w harcówce Antków Cwaniaków
KWIECIEŃ 2019

Przedstawia ruiny miasta, a na pierwszy plan wysuwa się krzyż opleciony
chustą harcerska z barwami naszej
drużyny, na znak że wciąż pamiętamy.
Zuchy i harcerze byli bardzo zaskoczeni i zadowoleni, że w ich harcówce
został ukazany kawałek historii.
Warto wspomnieć, że to już kolejne miejsce w gminie Psary, w którym
pojawiło się malarstwo ścienne autorstwa Moniki Korpak. W poprzednich latach murale pojawiły się przy
obiektach sportowych. Dwa z nich
w Dąbiu – na jednej ze ścian sali gimnastycznej oraz na elewacji budynku
szkoły od strony boiska wielofunkcyjnego. Kolejne powstały w Psarach –
przy szkolnym Orliku oraz przy placu
sportowo-rekreacyjnym znajdującym
się przy Ośrodku Pomocy Społecznej.
Jeden pojawił się natomiast na sali
gimnastycznej w szkole w Strzyżowicach. Malowidła sportowe nie tylko
poprawiają estetykę gminy, ale także
promują kulturę fizyczną. Red.
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STOP POŻAROM TRAW
W 2018 ROKU NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO ODNOTOWANO 442 POŻ ARY TR AW,
CZ YLI O PONAD 50 WIĘCE J NIŻ ROK WCZEŚNIE J. W T YM ROKU DOSZŁO DO 206 POŻ ARÓW,
Z CZEGO 49 MIAŁO MIE JSCE W GMINIE PSARY. WSZ YSTKIE POŻ ARY TO CELOWE PODPALENIE,
K TÓRE W NIEK TÓRYCH PRZ YPADK ACH BYŁY INIC JOWANE SPEC JALNIE PRZ YGOTOWANYMI
„Z APALNIK AMI”.

Wśród wielu ludzi, w dalszym ciągu panuje mylne przekonanie, że wypalanie suchej trawy w naturalny
sposób użyźni glebę i spowoduje szybszy wzrost młodej trawy. Skutek tych działań jest zupełnie odwrotny,
bowiem nawet w trakcie niewielkiego pożaru do atmosfery emitowanych jest wiele szkodliwych dla człowieka związków, a na skutek oddziaływania ognia i wysokiej temperatury giną wszelkie mikroorganizmy odgrywające bardzo ważną rolę w ekosystemie. W trakcie pożaru śmierć lub obrażenia mogą ponieść zarówno
ludzie jak i zwierzęta. Wypalanie traw jest prawnie zabronione, informacje na ten temat znajdują się w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od
granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618): „Kara aresztu, nagany
lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych”.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Źródło: www.stoppozaromtraw.pl
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EDUKACJA

SZKOŁA W PSARACH Z WIZYTĄ W PETROSANI
W POŁOWIE MARCA ODBYŁA SIĘ
TRZECIA WYMIANA MŁODZIEŻY,
REALIZUJĄCA PROJEKT „POLUB
PRZYRODĘ, TRADYCJE, MUZYKĘ
I SPORT”. UCZESTNICZYŁY W NIEJ
3 UCZENNICE I 2 NAUCZYCIELI
ZE SZKOŁY W PSARACH.
SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W
ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G.DUCA
W PETROSANI, A JEGO GŁÓWNYM
CELEM BYŁO OMÓWIENIE
DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM ORAZ
REALIZACJA BIEŻĄCYCH ZADAŃ.

Petrosani to niewielkie rumuńskie
miasto, położone w malowniczej górskiej dolinie Jiu Valley okręgu Hunedoara. Z gminą Psary łączą go nie tylko
górnicze tradycje, ale również wieloletnia ścisła współpraca kulturalna

zaprezentowane wyniki pracy grup
roboczych, które w poszczególnych
krajach realizowały ostatnie zadania
projektowe, czyli prezentacje i filmy
na temat „Czasu wolnego naszych rodziców i dziadków” oraz „Kompozytora
z naszego kraju”. Omówiono również
pozostałe zadania realizowane w okresie pomiędzy mobilnościami i sposoby
ich realizacji oraz zaplanowano formy

Ponadto podziwiali pokaz rumuńskiej muzyki i tańca w Școala Gimnazială I.G.DUCA Petroșani, nie tylko podczas prezentacji nauczyciela muzyki
i uczniów w trakcie zajęć, ale również
podczas tradycyjnego dla szkoły pokazu - „Boboceilor”, który jest konkursem
talentów muzycznych. Wzięli nawet
udział w lekcji rumuńskiego tańca. Nie
zabrakło także kosztowania pysznych
dań kuchni rumuńskiej.
Uczestniczyli w Szkolnym Dniu
Sportu ERASMUS + Childhood Cup,
podczas którego mogli wykazać się
sportowymi umiejętnościami, zdobywając tym samym dyplom i medal.
Jak na prawdziwych zawodach sportowych, wręczeniu nagród towarzyszyła
uroczysta ceremonia i prezentacja flag
narodowych.
Spotkanie było bezcennym doświadczeniem w zakresie wymiany
kulturalnej i pracy grupowej w różnych obszarach. Podczas całej wizyty
dało się zaobserwować duże zaangażowanie i życzliwość całego personelu
szkolnego oraz rodziców. SP Psary

Uczestnicy wymiany zwiedzili średniowieczny zamek w Hunedoarze

i sportowa.
Podczas wizyty w obu częściach
zespołu szkolnego Școala Gimnazială
I.G.DUCA, uczestnicy mieli okazję poznać rumuński system edukacji oraz
obserwować serię ciekawych zajęć,
przeprowadzonych podczas Szkolnego Tygodnia Projektów i Warsztatów.
Były to różnorodne zajęcia zintegrowane z rumuńskim programem nauczania oraz nauczaniem interdyscyplinarnym, m.in. zajęcia warsztatowe,
sportowe, muzyczne, z rękodzieła artystycznego i kulinarne.
Podczas spotkania zostały także
KWIECIEŃ 2019

końcowej ewaluacji projektu.
Uczestnicy zostali przyjęci przez
gospodarza miasta – burmistrza
Petrosani i rozmawiali z przedstawicielami lokalnej prasy. Poznali
także historię Rumunii, odwiedzili historycznie ważne miejsca, czyli Deva
Fortress i Hunedoara Castle, a także uniwersytet, w którym uczestniczyli w zajęciach warsztatowych
i oglądali wystawę „Dinossaur”. Gospodarze zabrali ich w miejsca,
w których można zobaczyć piękno rumuńskiej przyrody – Rusu
i Straja-Karpaty.

Centrum historyczne Alba Iulia
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KULTUR A

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI W GMINIE PSARY
TR ADYC YJNIE JUŻ W GMINIE PSARY UROCZ YŚCIE OBCHODZONO
ROCZNICĘ UCHWALENIA KONST YTUC JI 3 MA JA.

Wójt Tomasz Sadłoń wygłosił
przemówienie

Uroczysty przemarsz do Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach

W kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Strzyżowicach odbyła się msza
święta w intencji Ojczyzny, którą
celebrowali kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś oraz proboszcz
tamtejszej parafii ks. Sławomir Karaś.
Po mszy wszyscy zgromadzeni udali
się do Centrum Usług Społecznych,
gdzie odbyła się część artystyczna.
Zanim na scenie pojawili się artyści, wójt Tomasz Sadłoń w krótkim
przemówieniu podkreślił jak ważne
jest obchodzenie i celebrowanie tak
ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń, jak kolejna rocznica uchwalenia
Majowej Konstytucji. Dalszą część
uroczystości uświetniły występy ze-

społów śpiewaczych: Strzyżowiczanie, Górzanie i Tęcza oraz koncert

Święto uświetniły występy zespołów śpiewaczych z gminy Psary

Msza święta odbyła się w kościele pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach
10

patriotyczny w wykonaniu tenora
Oskara Jasińskiego, któremu akompaniował na pianinie Tadeusz Trzaskalik.
W tegorocznych obchodach Święta Konstytucji w gminie Psary wzięli
udział: senator Arkadiusz Grabowski,
dyrektor biura poselskiego Wicemar-

szałek Sejmu Barbary Dolniak Anna
Dąbrowska, przewodniczący Rady
Gminy Psary Jacenty Kubica wraz
z radnymi, wójt Tomasz Sadłoń
z żoną, zastępca wójta Marta Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy Joanna
Przybyłek, dyrektorzy i kierownicy
gminnych jednostek, sołtysi, poczty
sztandarowe: placówek oświatowych
z terenu gminy, OSP, KGW, Akcji Katolickiej i Zagłębiowskiego Związku
Pszczelarzy oraz prezesi, naczelnicy
i strażacy, członkinie KGW, członkowie zespołów śpiewaczych i licznie
przybyli mieszkańcy gminy. GOK
KWIECIEŃ 2019
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KULTUR A

UDANA MAJÓWKA Z ZUMBĄ!
AK T Y WNY POCZĄTEK MA JA
W GMINIE PSARY JEST JUŻ
TR ADYC JĄ. 1 MA JA, NA BOISKU
WIELOFUNKC YJNYM
W PRECZOWIE, ODBYŁ A SIĘ
KOLE JNA EDYC JA MAR ATONU
ZUMBY NA ŚWIEŻYM
POWIETR ZU.

Zumba na świeżym powietrzu odbyła się na boisku wielofunkcyjnym w Preczowie

Zajęcia poprowadziła
Dagmara Wysocka-Staniszewska

Podobnie jak w latach ubiegłych,
tegoroczną edycję poprowadziła
Dagmara
Wysocka-Staniszewska,
która poderwała ponad 40 osobową
grupę do tańca. Majowe słońce, świeże powietrze i latynoskie rytmy dały
wszystkim uczestniczkom tej sporto-

wej imprezy porządną dawkę energii
i dobrego humoru. Wszystkie panie
obiecały, że za rok o tej samej porze,
ponownie spotkają się na preczowskim boisku, by wspólnie rozpocząć
majówkę. GOK

WIOSENNY KIERMASZ WTZ
16 K W I E T N IA , J UŻ P O R A Z S I Ó D MY, G OŚ ĆM I P SAR S K I E J
B I B LI OT E K I BY LI U C Z E S T N I C Y WAR SZ TATÓW T E R API I
Z A J Ę C I OW E J Z B Ę DZ I N A . BY ŁO U R O C Z YŚ C I E I W E S O ŁO,
A Z APR OSZ E N I G OŚ C I E Z C H Ę C IĄ WS P O M O G LI FI N AN S OWO
S TOWAR Z YSZ E N I E „ BĄDŹ Z N A M I ”, K TÓ R E N A CO DZ I E Ń
O PI E K UJ E S I Ę P O D O PI E C Z N YM I Z W T Z .

Sala bankietowa w Psarach wypełniła się radością, która zawsze towarzyszy wizycie uczestników WTZ.

W tym roku publiczność obejrzała
piękny program artystyczny o tematyce miłosnej, po którym mogła

Występ obejrzała licznie
zgromadzona publiczność

Uczestnicy WZT zaprezentowali program artystyczny o tematyce miłosnej
KWIECIEŃ 2019

zakupić świąteczne ozdoby na towarzyszącym imprezie kiermaszu.
Na spotkaniu swą obecnością zaszczycili kierownik będzińskich WTZ
Iwona Wszelaka oraz przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica. Na zakończenie wszyscy zebrani
mieli okazję podzielić się swoimi
wrażeniami przy poczęstunku, który
przygotowali uczestnicy warsztatów.
GBP
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KULTUR A

II TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH ZA NAMI
5 KWIETNIA ODBYŁA SIĘ DRUGA EDYCJA GMINNEGO TURNIEJU KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY.
W TEGOROCZNYCH ZMAGANIACH WZIĘŁO UDZIAŁ 8 KÓŁ Z TERENU
GMINY, W TYM KGW: GRÓDKÓW, BRZEKOWICE, DĄBIE, MALINOWICE,
STRZYŻOWICE, SARNÓW, PSARY ORAZ GÓRA SIEWIERSKA.
PANIE KONKUROWAŁY MIĘDZY SOBĄ W AŻ SZEŚCIU KONKURENCJACH.

Przebicie balonów było częścią sztafety

Uczestnicy i organizatorzy II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich

W pierwszej konkurencji miały za zadanie odnaleźć swoje sołectwo, spośród
przygotowanych wcześniej map konturowych sołectw gminy. Następnie musiały zaznaczyć co najmniej 80% najważniejszych punktów, które znajdują się
w danej miejscowości, np. kapliczki, krzyże, pomniki przyrody czy miejsca użyteczności publicznej.
Kolejną konkurencją były zmagania
wokalne. Członkinie kół miały za zadanie
zachęcić jak największą liczbę osób spośród publiczności do wspólnego śpiewania i zabawy. Tu liczyła się przede wszystkim pomysłowość i charyzma!
Nie zabrakło również konkurencji tanecznej, w której panie miały przedstawić krótki układ taneczny. W tym roku
królowały „kaczuszki”, chociaż niektóre
z kół humorystycznie podeszły do tego
zadania i przedstawiły publiczności choreografie zaczerpnięte z piosenek przedszkolny oraz tradycyjnego trojaka.
W dalszej części turnieju panie sprawdziły się w konkurencjach sprawnościowych. Organizatorzy przygotowali sztafetę. W pierwszej części reprezentantki
kół miały do pokonania z zawiązanymi
oczami tor przeszkód, na końcu którego
musiały dodatkowo przebić balon. Następne musiały czterokrotnie narzucić
ringo na patyk, a zwieńczeniem sztafety
było wyłonienie 20 monet z miski pełnej
fasoli.
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Przedostatnia konkurencja polegała
na zaprezentowaniu ubioru sportowego.
Panie postawiły głównie na stroje piłkarskie, narciarskie i rekreacyjne, ale pojawiła się także odzież gimnastyczna, łyżwiarska i bokserska.
Zwieńczeniem turnieju była konkurencja kulinarna, czyli degustacja przygotowanych przez koła potraw. Na stołach królowały głównie dania z drobiu
i kapusty oraz owocowe kompoty i pyszne ciasta.
Jury w składzie: przewodnicząca - Krystyna Kluszczyk oraz członkowie - Wiesław Zarychta i Adam Adamczyk, miało
twardy orzech do zgryzienia, gdyż rywa-

lizacja była bardzo wyrównana. Po podliczeniu punktów udało się jednak wyłonić zwycięzców. I miejsce zdobyło KGW
z Dąbia, na II miejscu uplasowało się koło
z Góry Siewierskiej, a III miejsce zajęło
KGW z Brzękowic, które decyzją publiczności otrzymało również dyplom uznania w konkurencji kulinarnej. Zwycięskie
puchary wręczył wójt Tomasz Sadłoń,
a pamiątkowe dyplomy i nagrody finansowe, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury, dyrektor GOK Anna Nagły
oraz członkowie jury. GOK

Zwycięzcy otrzymali puchary
i pamiątkowe dyplomy

Członkinie KGW zmierzyły się m.in. w konkurencji wokalnej
KWIECIEŃ 2019

ZAWODY BALONOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W STRZYŻOWICACH
WIOSNA – DŁUGO WYCZEKIWANA,
KOLOROWA, CIEPŁA I RADOSNA.
NIC WIĘC DZIWNEGO, ŻE NA
JEJ PIERWSZY DZIEŃ KAŻDY
CZEKA Z UTĘSKNIENIEM, A GDY
WRESZCIE NADEJDZIE, NALEŻY
GO ODPOWIEDNIO UCZCIĆ.

W tym roku 21 marca w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach uczniowie
obchodzili go w sposób urozmaicony,
ciekawy i kolorowy, gdyż już od rana
przemykali po korytarzach w zielonych
koszulkach, a dziewczynki posiadały
dodatkowo kwiatowe akcenty we włosach. Uczniowie klas Ia oraz Ib postawili

na tradycje i w związku z tym, przygotowali bardzo kolorową Marzannę.
Z głośnymi okrzykami, odstraszającymi
zimę oraz wesołymi piosenkami obrzędowymi udali się nad pobliską rzeczkę,
do której wrzucili pradawny symbol
mijającej zimy. Upewniwszy się, że Marzanna popłynie za morza mogli spokojnie powrócić do szkoły z zielonym
gaikiem. „Ku–ku, ku–ku , precz zimo zła”
– śpiewali pierwszoklasiści, oznajmiając tym samym, iż wiosna zagościła już
na dobre.
Ten wyjątkowy dzień umiliły także
występy uczniów, na które złożyły się
wiersze i piosenki o wiośnie oraz jedyny

w swoim rodzaju pokaz mody ekologicznej. Projektanci z klas IV–VI okazali
się bardzo kreatywni, przygotowując
wyszukane, kolorowe i precyzyjnie wykonane stroje. Dziewczynki z klasy Ia zatańczyły taniec budzących się do życia
kwiatów, a starsze uczennice zaprezentowały układ z kolorowymi szarfami.
Punktem kulminacyjnym wiosennej
imprezy był, już 10, finał zawodów balonowych. Ponad dwieście zielonych
balonów poleciało w górę zwiastując
w ten sposób nadejście wiosny. Było wesoło, niezwykle kolorowo… i bezpiecznie, bowiem każdy z uczniów otrzymał
kamizelkę odblaskową w ramach akcji
„Dobrze Cię widzieć”, współfinansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości.
SP Strzyżowice

UCZNIOWIE Z GRÓDKOWA KWESTOWALI NA RZECZ HOSPICJUM
W NIEDZIELĘ 29 MARCA POD KOŚCIOŁEM W PSARACH MOŻNA BYŁO
SPOTKAĆ WOLONTARIUSZY ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKOWIE.
UBRANI W CHARAKTERYSTYCZNE ŻÓŁTE KOSZULKI ROZDAWALI
ŻONKILE, KWESTUJĄC NA RZECZ HOSPICJUM W BĘDZINIE. TO JEDNA
Z AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE”.

Żonkil to międzynarodowy symbol
nadziei. Ma przypominać o ludziach
oczekujących pomocy i opieki w trudnych chwilach największego cierpienia.
Happening ma na celu zwrócenie uwagi
na problemy osób cierpiących, będących pod opieką Hospicjum OnkoloKWIECIEŃ 2019

gicznego Fundacji „Pro Salute” w Będzinie. Stałym elementem happeningu jest
zbiórka pieniędzy, w którą już trzeci rok
z rzędu, włączyli się uczniowie gródkowskiej szkoły, współpracujący z Centrum
Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji
„Pro Salute” w Będzinie. SP Gródków
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MOTYWUJĄCE SHOW KOSZYKARSKIE
4 kwietnia w szkole w Dąbiu gościł Kacper „Kacpa” Lachowicz, trener personalny i animator sportu, który od kilku lat związany jest z koszykówką.
Kacper zaprezentował uczniom niesamowity godzinny
„spektakl sportowy” po to, by zachęcić ich do uprawiania
sportu, zmotywować do działania i pokonywania swoich
słabości. Sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale także doskonalenie i wzbogacanie swoich umiejętności społecznych oraz interpersonalnych. Pokaz zachwycił uczniów,
którzy aktywnie włączyli się w trening, a pozytywna energia Kacpra udzieliła się wszystkim uczestnikom. SP Dąbie

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ZWIASTUNY WIOSNY
Wiosna przez wielu nazywana jest
najpiękniejszą porą roku. Jest to bowiem czas, kiedy przyroda budzi się do
życia, wszystko wokół zaczyna nabierać
kolorów, a dłuższe dni i słoneczna pogoda zachęcają do spacerów i obserwacji
przyrodniczych. 21 marca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu odbyło się uroczyste podsumowanie
Gminnego Konkursu Plastycznego pt.
„Zwiastuny wiosny”, zorganizowanego
już po raz siódmy, przez oddziały przedszkolne we współpracy z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Świerklaniec.
Celem konkursu było między innymi: promowanie edukacji przyrodniczej i zrównoważonej gospodarki

leśnej, rozwijanie indywidualnych
zdolności plastycznych, pobudzanie
inwencji twórczej i fantazji, popularyzacja troski o chronione gatunki roślin
i zwierząt, zapoznanie z wyglądem leśnych gatunków roślin i zwierząt oraz
z ich naturalnymi siedliskami, a także
wzmacnianie wiary we własne możliwości. Przedszkolacy wykonali wiele
pięknych, kolorowych prac, przedstawiających przyrodę budzącą się z zimowego snu. Łącznie wpłynęło 39 prac
z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Psary, które zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci trzyletnie i czteroletnie
oraz dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.

Prace oceniano, biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania, technikę wykonania, pomysłowość w przedstawieniu tematu oraz
materiał użyty do wykonania pracy.
W każdej kategorii wiekowej wyłoniono zdobywców pierwszego, drugiego
i trzeciego miejsca. Laureaci otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe. Pozostałych uczestników nagrodzono wyróżnieniami I-go stopnia, dyplomami
i upominkami ufundowanymi przez
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Świerklaniec. Szkoła serdecznie dziękuje
wszystkim uczestnikom za udział oraz
gratuluje talentu plastycznego i życzy
dalszych sukcesów. SP Dąbie

wać wiosnę piosenkami i głośnymi
okrzykami: „Marzanno, Marzanno, ty
zimowa panno, dziś cię utopimy, bo nie
chcemy zimy”.
Po wspólnym korowodzie nadszedł
moment pożegnania zimy, nastąpił rytuał spalenia Marzanny. Po zakończe-

niu ceremonii powitania wiosny, dzieci przystąpiły do wspólnej zabawy
na świeżym powietrzu w ogrodzie
przedszkola, gdzie wszyscy mogli
zacząć się cieszyć słoneczkiem, które
świeciło tego dnia od wczesnych godzin porannych. ZSP Sarnów

POWITANIE WIOSNY
Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by
uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W Przedszkolu Publicznym
im. Kubusia Puchatka w Sarnowie przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej.
Zmieniła się dekoracja przedszkola
z zimowej na wiosenną, a w salach zazieleniły się kąciki przyrody. Nie zabrakło
również prac plastycznych, dotyczących
pierwszych zwiastunów wiosny.
21 marca zorganizowane zostało
powitanie wiosny. Wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami udały się na spacer wraz z wcześniej
przygotowaną Marzanną. Podczas
spaceru dzieci miały okazje przywoły14
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PSARSCY LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ POWIATOWEGO
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII 2019
18 MARCA III LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA
W BĘDZINIE OTWORZYŁO SWE
PODWOJE DLA LAUREATÓW
XVIII POWIATOWEGO KONKURSU
JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ XVII
POWIATOWEGO KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ
MISTRZA ORTOGRAFII 2019.

Celem konkursów, które odbywają
się w Norwidzie od 2001 roku, jest rozbudzenie wśród uczniów przyjaznych
postaw wobec ortografii oraz kompe-

tencji w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym: angielskim,
niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.
W bieżącej edycji wzięło udział ponad
80 uczniów szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu będzińskiego. Jak co
roku uczniowie psarskiej szkoły znaleźli
się wśród laureatów. W poszczególnych
kategoriach triumfowali: szkoły podstawowe: j. angielski - I miejsce Antoni
Kiszka i j. niemiecki - II miejsce Magdalena Woźniak oraz klasy gimnazjalne:
j. rosyjski - II miejsce Izabella Pęczek.

W konkursie ortograficznym wyróżnienie otrzymał Marcin Pluta. Gratulacje
dla laureatów. SP Psary

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W SZKOLE W GRÓDKOWIE

W gródkowskiej szkole rozpoczął
się projekt Eksperci Programowania,
realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, w partnerstwie

ze Stowarzyszeniem KISS (Komputer
i Sprawy Szkoły) w Katowicach.
W marcu w szkoleniu uczestniczyli
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
a w kwietniu rozpoczęły się zajęcia
z programowania dla uczniów klas I-III.
W ramach projektu zakupiony został sprzęt niezbędny do prowadzenia
zajęć, w tym: tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2, kamery
i zestawy bluetooth. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji

w zakresie nauczania programowania
wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas I-III
szkoły podstawowej oraz zwiększenie
potencjału techniczno-dydaktycznego szkoły objętej wsparciem, poprzez
pozostawienie w placówce po zakończeniu projektu całego sprzętu
teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych, potrzebnych do
prowadzenia zajęć. SP Gródków

ODKRYWAMY PIĄTĄ STRONĘ ŚWIATA
3 kwietnia szkoła w Dąbiu była organizatorem V Gminnego Konkursu Plastyczno-Technicznego z cyklu „Podaruj
mi drugie życie” pt. „Piąta strona świata”.
Konkurs poprzedziła bardzo ciekawa pogadanka Jarosława Marcinkowskiego z Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na temat smogu,
jego przyczyn i skutków. Następnie uczniowie wprowadzili w tematykę konkursu kilkoma wierszami o… odkrywaniu świata i ciekawych miejsc. Po tym wstępie uczestnicy konkursu - trzyosobowe drużyny uczniów z klas VI ze

szkół z terenu gminy Psary, tworzyli obrazy – mozaiki z kolorowych, plastikowych nakrętek. Dzięki wyobraźni i niezwykłej kreatywności powstały wielobarwne kompozycje
przedstawiające tytułową piątą stronę świata, a prace były
tak ciekawe, że jury miało przy ocenianiu twardy orzech
do zgryzienia. Zwycięska praca, stworzona przez Zuzę
Gajdę, Mikołaja Bizana i Konrada Paszewskiego to pejzaż
łączący cztery pory roku. Kolejny raz udało się sprawić, aby
odpady otrzymały „drugie życie” :), a drużyna z Dąbia odniosła sukces. SP Dąbie

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ
Każdy z nas podczas wizyty u lekarza spotkał pielęgniarkę. Wie, że robi
zastrzyki, zakłada opatrunki i pomaga
chorym. 19 marca do Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie zawitała pielęgniarka, dzięki czemu przedszkolaki miały okazję lepiej
poznać ten zawód, pokonać lęk przed
zabiegami medycznymi, a przede
wszystkim wzbogacić i utrwalić swoje
KWIECIEŃ 2019

wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie.
Pielęgniarka przypomniała dzieciom
jak należy ubierać się odpowiednio do
pogody, właściwie odżywiać oraz przestrzegać zasady higieny i zdrowego
stylu życia. W czasie spotkania dzieci
dowiedziały się, w jaki sposób można
zapobiegać infekcjom np.: zasłaniając
usta w czasie kaszlu, chroniąc miejsca

skaleczone, co należy jeść i jak bardzo
ważny dla zdrowia jest ruch. Maluchy
mogły dokładnie obejrzeć przyrząd do
mierzenia ciśnienia, a chętnym pielęgniarka nawet je zmierzyła. Przedszkolaki wsłuchiwały się także w bicie swego serca przez stetoskop i wystukiwały
jego rytm. Wszyscy dziękują za cenne
wskazówki, które z pewnością wykorzystają w praktyce. ZSP Sarnów
15
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GMINNY KONKURS PLASTYCZNY POSTAĆ PANI WIOSNY
12 MARCA W SZKOLE W GRÓDKOWIE ODBYŁ SIĘ GMINNY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „POSTAĆ PANI
WIOSNY”, BOWIEM WIOSNA TO CZAS WYJĄTKOWY, W KTÓRYM PRZYRODA ZMIENIA SIĘ NA NASZYCH OCZACH,
BUDZĄC SIĘ DO ŻYCIA Z DŁUGIEGO, ZIMOWEGO SNU. TO INSPIRUJĄCA DO TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ PORA
ROKU, KTÓRĄ DZIECI BARDZO CHĘTNIE PODEJMUJĄ JAKO TEMAT SWOICH PRAC.

Celem konkursu było wyzwalanie ekspresji, inwencji twórczej i pomysłowości
oraz rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem przyrody, jego pięknem, szczególnie w porze wiosennej.
Zadaniem uczestników było wykonanie
pastelami olejnymi rysunku Pani Wiosny. Młodzi artyści w dobrych, wesołych
humorach, z wielkim zaangażowaniem
i pomysłowością wykonali przepiękne,
kolorowe postacie.
Komisja konkursowa w składzie: dyrektor SP w Gródkowie Beata Polaniecka,
sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn,

nauczyciel plastyki Magdalena Trzcionka oraz nauczyciele z przybyłych szkół,
oceniła prace i wyłoniła trzy I miejsca
w każdej grupie wiekowej: klasa I – Zofia Swoboda z ZSP nr 1w Strzyżowicach,
klasa II – Magdalena Cichoń z ZSP nr 1
w Strzyżowicach oraz klasa III – Alicja Turek-Kidawa z ZSP nr 2 w Sarnowie.
Zdobywcy I miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy
wyróżnienia i drobne upominki. Dla każdego przewidziany był również słodki
poczęstunek. Szkoła wszystkim bardzo

serdecznie gratuluje, życzy dalszych
sukcesów i zaprasza za rok. SP Gródków

XV SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ
OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA TEATRU TO CZĘŚĆ TRADYCJI
SZKOŁY W GRÓDKOWIE.
27 MARCA ODBYŁA SIĘ XV
ODSŁONA PRZEGLĄDU MAŁYCH
FORM TEATRALNYCH „SZKOLNE
SPOTKANIA Z MELPOMENĄ”.

Otwarcia przeglądu dokonała dyrektor szkoły Beata Polaniecka, która gorąco powitała zaproszonych gości oraz
zespoły teatralne ze szkól z gminy Psary.
Celem imprezy jest rozbudzanie w młodzieży zainteresowań plastycznych, recytatorskich i kulturą żywego słowa oraz
kształtowanie wrażliwości estetycznej

SZKOLNY

i wdrażanie do pracy w zespole.
Na scenie swoje aktorskie zdolności
zaprezentowały grupy teatralne, prezentując następujący repertuar: „W Krainie Cudowności” - SP Dąbie, „Taniec na
pajęczynie” - ZSP Nr 2 Sarnów, „Sąd nad
Syzyfem” - ZSP Nr 1 Strzyżowice, „O mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry” SP Psary oraz „Jest taki kwiat…” SP Gródków.
Dobór repertuaru dokonany przez
uczniów i ich opiekunów pozwolił widzom przenieść się w magiczny świat
baśniowych i mitycznych bohaterów.
W bardzo ciekawy sposób młodzi aktorzy opowiedzieli o bardzo ważnym
problemie, dotyczącym zagrożeń jakie czyhają na młodego człowieka we
współczesnym świecie.
Świetnie przygotowane spektakle
zaskoczyły pomysłowością, dowcipem
i profesjonalną oprawą sceniczną. Widać, że młodzi aktorzy pod skrzydłami
swoich opiekunów, z roku na rok stają
się coraz lepsi. Zaskakujące sytuacje,

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

barwne scenografie, ciekawe teksty
i profesjonalizm młodych aktorów zostały docenione niezwykłym aplauzem
publiczności. Dokonanie wyboru, kto
powinien tym razem otrzymać statuetkę teatralną, było niezwykle trudne.
Prezentacje sceniczne oceniało jury,
składające się z nauczycieli, według następujących kryteriów: dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości
uczniów, dykcja i interpretacja utworu.
Ostatecznie jury podjęło następujący
werdykt i w kategorii „OSOBOWOŚĆ TEATRALNA 2019” statuetki otrzymali: Mateusz Banasik, Kacper Bochenek i Jakub
Marcinkowski ze szkoły w Dąbiu, Alicja
Wierzba, Piotr Grudzień i Kamila Ziętek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Sarnowie, Julia Kusak, Karolina Furgalska i Maja Polak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach,
Nadia Mroczek, Karolina Sonik i Tomasz
Czarnecki ze szkoły w Gródkowie oraz
Kamil Osiecki, Emilia Nowak i Maja Knapik ze szkoły w Psarach. SP Gródków
FORMATOWANIE I SKŁAD:
Buchacz Klaudia
Grabara Oskar
Pawlik Aleksandra
Pluta Marcin
Prostacki Michał
Sadowski Jan
pod opieką K. Nawrot
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TULIPANOWE FASCYNACJE GRUPY KOBIET „18+VAT”
ACH, GDYBY TAK POJECHAĆ DO
HOLANDII, GDY KWITNĄ
TULIPANY! - MARZYŁY CZŁONKINIE
GRUPY KOBIET OD KILKU LAT.

Szczęśliwie to marzenie udało się
zrealizować w kwietniu bieżącego
roku. Panie zorganizowały wyjazd
i wraz z grupą sympatyków, zwiedziły
słynne ogrody Keukenhof oraz stolicę
Holandii - Amsterdam.
Keukenhof - jedno z piękniejszych
miejsc w Holandii położone jest
w miejscowości Lisse, niedaleko Amsterdamu. To największy na świecie
ogród kwitnących roślin cebulowych.
Sadzone ręcznie przez około 30 ogrodników, w ilości ponad 7 milionów sztuk,
na 32 hektarach powierzchni po zakwitnięciu - zniewalają. Każdego roku
ogród wygląda nieco inaczej, i co roku
jest zachwycający. Pierwsze, co zrobiło
niesamowite wrażenie, to feeria barw –
dziesiątki odcieni czerwieni, żółci, różu,
fioletu, a to wszystko otulone świeżą
wiosenną zielenią traw i młodziutkich
liści. A potem zapach – piękny, kwiatowy i słodki. I ten magiczny śpiew ptaków. Takie miejsca wyzwalają najpiękniejsze uczucia i uśmiech na twarzy.
W drugim dniu uczestnicy zwiedzili
stolicę Holandii - Amsterdam, który
ma wszystkie zalety dużego światowego miasta: piękne zabytki, kulturę,
historię, rozrywkę, świetnie rozwinięty

Członkinie LGK „18+VAT” na wycieczce w Holandii

transport, a jednocześnie nie ma wad
wielkich miast, bo jest stosunkowo
mały, przez co łatwy do zwiedzania,
piękny, ekologiczny, z małym ruchem
drogowym i ogromną ilością rowerów.
Jeden na jednego mieszkańca - niemalże.
To wielokulturowe miasto tętniące życiem. Spacery starymi uliczkami,
rejs kanałami, widok pięknych mostów, setki pubów nie mogą nie zapaść
w pamięć. Amsterdamczycy mówią
o swoim mieście, że jest przytulne,
serdeczne i sympatyczne. I nie ma
w tym żadnej przesady. To miasto, gdzie
wspólnie bawią się przedstawiciele różnych nacji. Bez nienawiści. Potrafią…
Amsterdam jest europejskim centrum liberalizmu i awangardy, kulturalnym centrum Holandii ze swoimi

teatrami, orkiestrami, baletem, muzeami, galeriami, uniwersytetami. I ze
swoimi ludźmi, którzy, no cóż… mają
inną mentalność niż my. Ale w pozytywnym znaczeniu. To miasto, gdzie
stare tradycje żyją w harmonii z wyzwoleniem i nowoczesnością.
Miasto, gdzie do ogrodów można
wchodzić z psami, gdzie można siedzieć na wypielęgnowanym trawniku,
gdzie ludzie uśmiechają się do siebie,
gdzie słychać śpiew i muzykę.
Pięknie jest pogłębiać swoją wiedzę
poprzez podróże, kształtować świadomość przez porównanie i odkrywanie
nieznanego.
Wyjazd do Holandii był kolejną
nietuzinkową i pełną wrażeń imprezą
turystyczną w historii Lokalnej Grupy
Kobiet „18+Vat”. LGK „18+Vat”

„18+vat” tworzą swoją strefę kultury.
Poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, kolekcjonują miłe wrażenia.
Tegoroczną wiosnę powitały w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
To wydarzenie cykliczne w ramach
11. edycji kampanii ekologiczno-artystycznej „Zielona Wyspa Śląsk”.
Zabrzmiały „zielone dźwięki”, pokazujące wszystkim, że i Śląsk może stawać się coraz bardziej zielony.
Główną gwiazdą koncertu był zespół
Carrantuohill, który zaprezentował niezwykle bogaty program artystyczny.
U ich boku zabrzmiała Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna. Byli też goście specjalni - wybitni muzycy z Irlandii - Lynn
Hilary (światowego formatu wokalistka

z kręgu tzw. „Celtic Woman”) oraz Bob
Bales (muzyk z najbardziej tradycyjnej
części Irlandii - Co. Mayo).
Koncert „Zielona Wyspa Śląsk” zabrzmiał przepięknie i bardzo „na zielono” ku zadowoleniu wszystkich zgromadzonych na widowni.
„ To nasza ulubiona sala koncertowa
- jedna z najlepszych w kraju i w Europie. Tam zaproszenie ma każdy, ale i tak
przychodzą wybrani. Podczas koncertów wyczuwalna jest aura niezwykłej
wspólnoty. To swoista świątynia muzyki, która rozkocha w sobie każdego, kto
zechce tam wejść” - mówi liderka Grupy
- Grażyna Polasiak.
To nie pierwszy i na pewno nie ostatni pobyt członkiń Grupy w tym niezwykłym miejscu. LGK „18+Vat”

POWITANIE WIOSNY W NOSPR

Członkinie grupy powitały wiosnę
w katowickim NOSPRze

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź,
tam dobre serca mają. Źli ludzie-wierzaj
mi- ci nigdy nie śpiewają”
Johann Wolfgang von Goethe
Od lat członkinie Grupy Kobiet
KWIECIEŃ 2019
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZEGRANY!
28 KWIETNIA, JUŻ PO RAZ ÓSMY,
ODBYŁ SIĘ TURNIE J TENISA
STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA
GMINY PSARY. PODOBNIE
JAK W LATACH UBIEGŁYCH,
W SPORTOWE SZRANKI STANĘLI
ZAWODNICY W 6 KATEGORIACH
WIEKOWYCH, Z PODZIAŁEM
NA KOBIETY I MĘŻCZYZN.

Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. W tegorocznej
odsłonie turnieju wzięło udział ponad
30 zawodników. Dla triumfatorów organizatorzy ufundowali atrakcyjne
nagrody, a dla zdobywców pierwszych

miejsc dodatkowo pamiątkowe puchary, które wręczył wójt Tomasz Sadłoń. Jak co roku, wyróżniony został
najstarszy zawodnik turnieju, którym
w tym roku był Tadeusz Woźniak.
Zawody rozgrywane były zgodnie
z zasadami i regulaminem Polskiego
Związku Tenisa Stołowego, a nad ich
prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia Stanisław Szydło.
W rywalizacji dziewczyn z klas
IV-VI I miejsce zajęła Karolina Sonik,
a II Amelia Gajos. Najlepszą zawodniczką wśród klas VII-VIII i gimnazjum została Wiktoria Sara, na II miejscu uplasowała się Anna Jewak, a III Kinga Busz.

Turniej rozgrywany był w 6 kategoriach wiekowych

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary

W rywalizacji chłopców, a kategorii
klas I-III zwyciężył Mateusz Gajos, wśród
uczniów klas IV-VI I miejsce zajął Kacper Sztuka, II Filip Arabski, a III Mateusz
Trzcionka, natomiast wśród uczniów
klas VII-VIII i gimnazjum I miejsce należało do Jakuba Jęśka, II Dawida Migasa,
a III Norberta Łaszczycha.
W kategorii do lat 30 zwyciężył Dominik Dziuba, II miejsce zajął Mateusz
Osada, a III Mateusz Witek. Najlepszym w kategorii do lat 50 okazał się
Paweł Kotuła, II miejsce należało do
Jacka Walkosza, a III Marka Matyjaszka. Wśród mężczyzn powyżej 50 lat
zwyciężył Andrzej Skotnicki, II miejsce
zajął Jerzy Sadłoń, a III Jacek Miodek.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy!
GOK

RUNDA WIOSENNA A I B KLASY TRWA
W NAJLEPSZE
W GMINIE PSARY NIE BRAKUJE SPORTOWYCH
EMOCJI. DRUŻYNY GRAJĄCE W A I B KLASIE
WALCZĄ O KOLEJNE PUNKTY!

Za nami 25 kolejka A klasy i 18 kolejka B klasy. Grający w A
klasie KP Sarnów zajmuje 2 miejsce z 60 pkt, LKS Iskra Psary
jest na 8 miejscu z 33 pkt, KP Preczów, który awansował z B
klasy, plasuje się na 10 miejscu z 31 pkt, a KS Gminy Psary na
13 z 25 pkt. W tabeli B klasy na 6 miejscu znajduje się Jedność
Strzyżowice z 29 pkt, a na 12 KS Gminy Psary II z 10 pkt. Red.

Gminne derby pomiędzy LKS Iskrą Psary a KP Sarnów
18
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PORZĄDNA DAWKA HUMORU W STRZYŻOWICACH
9 KWIETNIA SALA WIDOWISKOWA
OŚRODKA KULTURY
W STRZYŻOWICACH WYPEŁNIŁA
SIĘ PO BRZEGI. TEGO DNIA
PUBLICZNOŚĆ DOSKONALE
BAWIŁA SIĘ W TOWARZYSTWIE
KABARETU MŁODYCH PANÓW.

Rybnicka grupa kabaretowa zaprezentowała zaskakujący i skutecznie rozweselający program pt. „To jest chore!”.

Kabaret Młodych Panów zaprezentował program pt. „To jest chore!”

Sala wypełniła się tego dnia po brzegi

Spektakl był pełen zabawnych skeczy,
które poruszały tematy polskiej służby
zdrowia i życia społecznego. Dowcipne
żarty, zaskakujące puenty, nutka ironii
przeplatanej piosenką oraz dominują-

Marcela Kruczek (redaktor naczelna)
Monika Korpak (skład)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935

WYDAWCA:
Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
tel. 32 29 44 920, fax. 32 29 44 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty,
edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów
w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności lub odmowy ich
publikacji.
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KWIECIEŃ 2019

cy w programie absurd codziennych
sytuacji zapewnił publiczności solidną
dawkę dobrego humoru. Kolejne wydarzenie kulturalne w Strzyżowicach
już wkrótce. Zapraszamy! GOK

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
19

KALENDARZ WYDARZEŃ
CZERWIEC
02.06, godz. 15:00

Gminny Dzień Dziecka, stadion sportowy w Psarach

03.06, godz. 18:00
06.06, godz. 17:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach
Warsztaty literackie z Krzysztofem Pławeckim, sala bankietowa w Psarach
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład prof. Dariusza Rotta, sala bankietowa w Psarach

07.06, godz. 16:00

Turniej FIFA dla młodzieży, Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach

08.06, godz. 09:30

Uniwersytet Dziecięcy - zakończenie roku akademickiego, sala bankietowa w Psarach

08.06, godz. 17:00

Koncert operetkowy Cavalcotti, CUS w Strzyżowicach

08.06, godz. 17:00

Festyn sołecki w Brzękowicach

13.06, godz. 17:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – zakończenie roku akademickiego, sala bankietowa w Psarach

14.06, godz. 18:00

Stand up - Wiolka Walaszczyk i Michał Leja, CUS w Strzyżowicach

16.06, godz. 17:00

Teatr dla dorosłych „Chop od moji baby”, CUS w Strzyżowicach

06.06, godz. 9:00,10:30

18.06

Gminne zakończenie roku szkolnego

22.06, godz. 16:00

Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych, Preczów

24.06, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

27.06, godz. 18:00

Pokaz mody, sala bankietowa w Psarach

28.06, godz. 20:00

Projekcja filmowa - „Noc z Kryminałem”, CUS w Strzyżowicach
Turnieje i mecze ligowe wg harmonogramu

LIPIEC
09.07, godz. 17:00

Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Przygody świnek”, CUS w Strzyżowicach

19.07, godz. 17:00

Pokaz iluzjonistyczny Konrada Mościckiego, CUS w Strzyżowicach

22-26.07

I turnus półkoloni letnich dla dzieci, Ośrodek Kultury w Sarnowie
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Wilk i zając”, CUS w Strzyżowicach

26.07, godz. 17:00
27.07, godz. 17:00

Festyn sołecki w Malinowicach
29.07-02.08
II turnus półkoloni letnich dla dzieci, Ośrodek Kultury w Sarnowie
Akcja lato dla dzieci i młodzieży - cykl zajęć artystycznych i świetlicowych. Projekcje filmowe dla dzieci.

SIERPIEŃ
05-09.08
17.08, godz. 17:00
08.08
31.08, godz. 16:00

III turnus półkoloni letnich dla dzieci, Ośrodek Kultury w Sarnowie
Festyn sołecki w Dąbiu - występ Bernadetty Kowalskiej
Maraton MTB, stadion sportowy w Psarach
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, stadion sportowy w Psarach

Akcja lato dla dzieci i młodzieży - cykl zajęć artystycznych i świetlicowych. Projekcje filmowe dla dzieci.

Godziny oraz program poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

Więcej informacji na: www.gok.psary.pl, www.psary.pl,
www.biblioteka.psary.pl

