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ROZBITE WIATY PRZYSTANKOWE
W NOCY Z 29 NA 30 GRUDNIA
WANDALE ZNISZCZYLI 11 WIAT
PRZYSTANKOW YCH.
Najczęściej
przekazujemy
dobre
wiadomości, jednak do tej pory w naszej gminie nie spotkaliśmy się z przejawem wandalizmu na tak dużą skalę.

Przystanek przy Urzędzie Gminy w Psarach

Przystanek Góra Siewierska Kościuszki

Z 29 na 30 grudnia nieznani sprawcy rozbili szyby w 11 wiatach na następujących

UMOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ
I PRZEBUDOWĘ BYŁEJ SZKOŁY W GOLĄSZY
GÓRNEJ PODPISANA
S. 3

przystankach autobusowych:
• Urząd Gminy,
• Psary Wiejska,
• Psary Remiza,
• Psary Szkolna,
• Strzyżowice Graniczna n/ż,
• Strzyżowice Belna 53 n/ż,
• Góra Siewierska Kościuszki,
• Brzękowice Dolne Biska,
• Brzękowice Górne Remiza,
• Dąbie Górne,
• Dąbie Szkoła – gablota.
Sprawcy prawdopodobnie jechali samochodem i rzucali betonowymi kost-

kami. W kilku miejscach nie udało się im
stłuc szyb, ale te zniszczone wymagają
wymiany. Naprawa uszkodzeń to koszt
około 10 tys. zł.
Sprawa została zgłoszona na policję,
jednak w wielu przypadkach złapanie odpowiedzialnych za zniszczenia jest bardzo
trudne, dlatego prosimy mieszkańców,
którzy byli świadkami niszczenia wiat lub
z innego źródła mają informacje o sprawcy o kontakt z Urzędem Gminy Psary lub
z policją. Trzeba pamiętać, że koszty napraw, wymiany przystanków i wiat pokrywane są z naszych podatków. Red.

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI NA FERIE
ZIMOWE 2019

27. FINAŁ WOŚP ZA NAMI

S. 10

S. 12

GŁOS GMINY PSARY

INWESTYCJE

ZNAMY WYKONAWCĘ WYMIANY
PIECÓW I BUDOWY INSTALACJI OZE
10 STYCZNIA PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ PROJEKTU
„PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I BUDOWĘ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY PSARY”.

W ubiegłym roku psarski samorząd
pozyskał dofinansowanie na wspomniany projekt, a na początku tego podpisał
umowę na realizację z wykonawcą. W ramach przedsięwzięcia w 49 domach należących do mieszkańców gminy zostaną zamontowane instalacje służące do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej,
w tym instalacje odnawialnych źródeł
energii. Projekt zakłada montaż 39 kotłów gazowych, 10 kotłów na biomasę, 6
zestawów paneli fotowoltaicznych oraz
18 zestawów kolektorów słonecznych.
Przetarg na wykonawcę tej inwestycji
został ogłoszony jesienią ubiegłego roku,
w najlepszym możliwym momencie dla

uzyskania konkurencyjnej oferty – poza
sezonem budowlanym kiedy większość
firm poszukuje zleceń na kolejny rok.
W wyznaczonym terminie swoje oferty
złożyły 3 firmy. Biorąc pod uwagę tendencje panujące na rynku zamówień
publicznych na roboty budowlane, które
wskazują na małą liczbę ofert, rosnące
ceny materiałów budowlanych i koszty
pracy, komisja przetargowa uznała, że
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Marwent s.c. ze Świerklańca. Podpisana umowa opiewa na 2 000 138,28 zł,
a prace potrwają do 31 grudnia 2019
roku. Warto wspomnieć, że pozostałe
firmy oferowały znacznie wyższe kwoty

PROJEKT „ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY”
WYBRANY DO DOFINANSOWANIA

Wizualizacja Centrum Edukacji Ekologicznej z wieżą widokową

PROJEKT „ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY – REWITALIZACJA OBSZARU
FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEK PRZEMSZY I BRYNICY
– GMINA PSARY” ZOSTAŁ WYBRANY DO DOFINANSOWANIA, KTÓREGO
WYSOKOŚĆ SIĘGNIE PONAD 2,8 MLN ZŁ. DZIĘKI TEMU W GÓRZE
SIEWIERSKIEJ POWSTANIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Z WIEŻĄ
WIDOKOWĄ, OGRODEM I EDUKACYJNYM PLACEM ZABAW.

Wieża widokowa z tarasem zostanie
wykonana z konstrukcji stalowej i drewnianej obudowy. W Centrum Edukacji
Ekologicznej pojawią się m.in. sztuczne
ule, klatka meteorologiczna, głazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe
makiety. Powstanie również labirynt
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z traw, ogród roślin leczniczych i ogród
geologiczny.
Myślą przewodnią placu zabaw, którego powierzchnia wyniesie ponad
600 m², będzie meteorologia, dlatego
pojawią się na nim stanowiska przybliżające tematykę procesów zachodzących

– jedna 2 844 510 zł, a druga 3 501 087 zł.
Właściciele nieruchomości biorących
udział w projekcie w ubiegłym roku podpisali z Gminą umowy dotyczące warunków i zobowiązań wynikających z udziału w nim oraz zadeklarowali wniesienie
wkładu własnego, obliczonego na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Psarski samorząd zapewnia,
że tak ustalony i zaakceptowany wkład
własny nie ulegnie zwiększeniu, a ewentualną różnicę pokryje w całości Gmina.
Co istotne umowa zawarta z wykonawcą przewiduje rozliczenie kosztorysowe.
Jest zatem szansa, że w rozliczeniu powykonawczym wartość robót będzie niższa.
Wspomniany projekt to ogromne
wyzwanie organizacyjne i techniczne
dla gminy. To jedna z najtrudniejszych
w realizacji inwestycji przede wszystkim z uwagi na konieczność spełnienia
wszystkich warunków stawianych przez
IZ RPO WSL 2014-2020, z którego pozyskano dofinansowanie wynoszące 1 560
143,70 zł. Koszt całego przedsięwzięcia
wyniesie natomiast 2 645 407,71 zł. Red.

w atmosferze. Plac zostanie wyposażony
w urządzenia rozwijające u dzieci umiejętności ruchowe – huśtawkę gniazdową, karuzelę i zjazd na linie, intelektualne - tablice edukacyjne dla maluchów
i tablice aktywności, urządzenia związane
z fizyką i meteorologią – wir wodny
i urządzenia do pomiaru wiatru oraz
z muzyką - elementy do zabawy dźwiękiem. Uzupełnieniem będą namalowane
na nawierzchni wzory i edukacyjne gry.
W Centrum Edukacji Ekologicznej nie zabraknie także ławek, chodników, oświetlenia i monitoringu.
Głównym celem tego projektu jest
wypracowanie schematów i mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w gminie Psary. Budowa Centrum
Edukacji Ekologicznej pozwoli zwiększyć świadomość realnych problemów
dotyczących środowiska oraz ukształtować trwałe postawy ekologiczne
w społeczeństwie. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 3 375 000 zł,
z czego aż 2 868 750 zł będzie stanowić
unijna dotacja.
W 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego projektu, a prace
budowlane potrwają do końca 2021
roku. Red.
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UMOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ I PRZEBUDOWĘ
BYŁEJ SZKOŁY W GOLĄSZY GÓRNEJ PODPISANA
11 GRUDNIA PSARSKI SAMORZ ĄD PODPISAŁ UMOWĘ
NA TERMOMODERNIZ AC JĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BYŁE J
SZKOŁY W GOL ĄSZ Y GÓRNE J.

W grudniu została podpisana umowa z wykonawcą przedsięwzięcia

W byłej szkole prowadzone będą
3 projekty, dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020. Dzięki nim obiekt zostanie kompleksowo zmodernizowany.
Pierwszy projekt zakłada remont

i wyposażenie placówki oraz zagospodarowanie terenu wokół niej. Ta
inwestycja umożliwi zmianę sposobu
użytkowania budynku na cele społeczno-gospodarcze, w tym utworzenie
klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub senio-

ra i bawialnia dla dzieci.
Drugi projekt obejmuje utworzenie
mieszkania chronionego, które jest formą pomocy społecznej przygotowującej pod opieką specjalistów osoby tam
przebywające, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te
osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Przedsięwzięcie zakłada prace remontowo-budowlane, dzięki którym pomieszczenia zostaną wyposażone oraz
dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych .
Ostatni dotyczy termomodernizacji
budynku. Inwestycja ta obejmie remont
dachu, wymianę okien i drzwi, wykończenie elewacji zewnętrznej oraz odtworzenie odgromienia. Wymienione
zostaną także instalacje, a piec na paliwo
stałe zostanie zastąpiony kotłem gazowym. Planowany jest również montaż
fotowoltaiki.
Wykonawcą tej inwestycji jest firma
Romex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
Zgodnie z umową, której wartość sięga
2 417 020,88 zł, prace zostaną zakończone w 2020 roku. Kwota pozyskanych
na to przedsięwzięcie dotacji wynosi
1 601 402,20 zł. Red.

NOWA JAKOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W GOK W GRÓDKOWIE
OD GRUDNIA SALA KOMPUTEROWA
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W GRÓDKOWIE, NA KTÓREJ
ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO I JĘZYKA
NIEMIECKIEGO, POSIADA NOWY
SPRZĘT W POSTACI DUŻEGO
MONITORA DOTYKOWEGO
Z GŁOŚNIKAMI.

W sali zamontowano nowoczesny
monitor dotykowy, za pomocą którego dzieci podczas zajęć z języków
obcych mogą wspólnie rozwiązywać
interaktywne zadania czy oglądać
przygotowane przez lektorów prezentacje. Pomieszczenie zostało także
przemeblowane tak, by zmieścił się
w nim dywan, który przydaje się głównie podczas zajęć z angielskiego w najmłodszej grupie.
Nowe otoczenie bardzo spodobało
się uczęszczającym na lekcje. - Nowy
sprzęt sprawił dzieciom korzystającym z naszych zajęć językowych wiele
radości. Uczniowie przychodzą coraz
STYCZEŃ 2019

częściej przed czasem i od razu proszą naszych lektorów o możliwość
wykonania ćwiczeń powtórkowych ze
słownictwa. - mówi Anna Nagły, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy
Psary.
Zajęcia językowe odbywają się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie trzy razy w tygodniu we wtorki,

środy oraz czwartki. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do zapisów do grupy dla I-klasistów
i II-klasistów oraz do grupy początkującej dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych na zajęcia z języka niemieckiego. Szczegółowych informacji
udziela Gminny Ośrodek Kultury pod
numerem telefonu 32 267 22 59. GOK

Dzieci chętnie korzystają z nowego monitora dotykowego
3
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SŁODKIE STO LAT

W tym szczególnym dniu urodzin Panią Eugenię odwiedziło wielu gości

- MÓWIĄ, ŻE CUKIER SZKODZI, ALE
NIE MNIE – STWIERDZIŁA
Z PRZEKONANIEM, BEZ OGLĄDANIA
SIĘ NA TZW. „POPRAWNOŚĆ”,
OBCHODZĄCA STULECIE URODZIN
PANI EUGENIA TRACZUK
Z GRÓDKOWA.

- Babcia zawsze lubiła słodkie, cukier był w jej gospodarstwie zużywany
w wielkich ilościach – potwierdziła Ewelina Gąsior, wnuczka pani Eugenii. - I zawsze była pogodna. Nie pamiętam, aby
kiedykolwiek krzyknęła. Uwielbialiśmy
w dzieciństwie przyjeżdżać do niej na
wieś, na wakacje. Wyprawialiśmy tam
różne rzeczy, nie zawsze byliśmy grzeczni, ale babcia nigdy nie podniosła głosu.
Jubilatka w dobrej kondycji przyjęła
w swoim pokoju wójta gminy Psary To-

masza Sadłonia oraz dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS Piotra Dobosza,
który odczytał gratulacje od prezesa
KRUS, będące równocześnie informacją
o przyznaniu jubilatce świadczenia honorowego, po osiągnięciu przez nią 100
lat życia. Wójtowi towarzyszyła Bożena
Jońca kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Psarach.
Gościom przypomniało się przedwojenne hasło Wańkowicza: „cukier krzepi”.
I w tym upatrywano przyczynę dużej
życiowej aktywności jubilatki. Zapytana
zwyczajowo o receptę na długowieczność, przez chwilę się zastanawiała - Żyć
normalnie, jeść bez wybrzydzania, nie
palić papierosów, nie używać alkoholu
i żyć bez nałogów. Sporadycznie kawa.
Wyhodowane przez siebie warzywa
i owoce, swoje mleko, masło, śmietana.

I oczywiście słodycze.
Pani Eugenia Traczuk urodziła się na
wschodzie – w Siedliszczu w powiecie
chełmskim. Po zamążpójściu przeniosła
się do gospodarstwa w Horodle. Tam
z mężem prowadziła 7 hektarowe gospodarstwo, w którym musiało być
wszystko, co pozwalało egzystować:
żywy inwentarz, pole ze zbożem, sad,
ogród. Gospodarstwo było nieco oddalone od wsi, więc załatwienie czegokolwiek to była prawdziwa wyprawa. Z tego
samego powodu elektryczność dotarła
tam dopiero w latach sześćdziesiątych.
W tych czasach wszystko trzeba było robić ręcznie, a do pomocy w ciężkiej pracy
używać koni.
- Do matury przygotowywałam się
wtedy przy świetle lampy – wspominała
córka jubilatki, Alicja Kyrcz. - Mama zawsze dużo pracowała w gospodarstwie.
Kiedy zabrakło męża, przez 21 lat utrzymywała gospodarstwo sama. Zawsze na
powietrzu, w zgodzie z naturą.
Jubilatka miała dwoje dzieci. Doczekała się 4 wnuków i 7 prawnuków. Jak
zapewniają członkowie rodziny, na tym
nie koniec. KRUS Częstochowa

Jubilatka na fotografii z młodości

INTENSYWNY GRUDZIEŃ U „ANTKÓW CWANIAKÓW”
GRUDZIEŃ BYŁ BARDZO BOGATYM
MIESIĄCEM W WYDARZENIA DLA
29. WIELOPOZIOMOWEJ DRUŻYNY
HARCERSKIEJ „ANTKI CWANIAKI”
Z SARNOWA.

Drużyna zorganizowała akcję „Antki
Cwaniaki karmią zwierzaki” w remizie
strażackiej OSP Sarnów na rzecz schroniska dla zwierząt w Zawierciu. Podczas tego wydarzenia udało się zebrać
40,7 kg suchej i 14,4 kg mokrej karmy dla
kotów oraz aż 325,5 kg suchej i 44,7 kg
mokrej karmy dla psów.
Antki Cwaniaki wzięły także udział
w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Krakowie, a następnie zorganizowały sztafetę Światła
4

przekazując je parafiom, urzędom i instytucjom znajdującym się nie tylko na
terenie gminy Psary, ale i całego powiatu będzińskiego. Na zaproszenie Towa-

rzystwa Przyjaciół Będzina przekazanie
Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło
się również podczas XV Będzińskiej Wigilii. KS

12 stycznia drużyna zawiozła zebrane dary do schroniska w Zawierciu
STYCZEŃ 2019
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NOWA HALA FM LOGISTIC
DOBRA WIADOMOŚĆ DLA GMINY
PSARY – FIRMA FM LOGISTIC
BUDUJĘ NOWĄ HALĘ.

W marcu 2018 roku rozpoczął
działalność
pierwszy
magazyn
FM Logostic w Psarach, a w budowie jest już kolejna hala. Nowa
powierzchnia magazynowa wynosi
10 tys. m², z czego od 3,5 do 5 tys.
m² będzie dedykowane działalności
transportowej, a pozostała część zostanie przeznaczona na operacje magazynowe i copackingowe.
Zgodnie z planem budowa ma
potrwać do końca pierwszego kwartału tego roku. Dzięki tej inwestycji
w gminie powstaną nowe miejsca

Pierwsza hala FM Logistic rozpoczęła działalność w marcu 2018 roku

pracy. Obecnie FM Logistic zatrudnia
około 60 osób, a w kolejnych miesią-

cach zespół będzie się powiększał.
Red.

PIKNIK ZIELONA GWIAZDKA
CZŁONKINIE LOKALNEJ GRUPY KOBIET „18+VAT” RAZEM PRACUJĄ I RAZEM
SIĘ BAWIĄ. PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KOBIET, REALIZUJĄ
INICJATYWY ODDOLNE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO, PROWADZĄ
DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI POZAFORMALNEJ ORAZ REALIZUJĄ
PROJEKTY SPOŁECZNIE INTEGRUJĄCE, W TYM TAKŻE INTEGRUJĄCE
MIĘDZYPOKOLENIOWO.

Taki również charakter miał I Międzysołecki
Piknik Świąteczny „Zielona Gwiazdka”, który
odbył się 14 grudnia
2018 roku w ogrodzie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu. Było
to kulminacyjne zadanie projektu sfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w ramach programu
„Śląskie Lokalnie”, który Grupa „18+Vat”
realizowała od października. I pierwsze
tego typu przedsięwzięcie w naszym
środowisku lokalnym.
Na piknik zostali zaproszeni mieszkańcy sołectw Dąbie, Brzękowice i Goląsza, goście, młodzież szkolna, rodzice,
dziadkowie. To była swoista wigilia środowiskowa dla młodych i starszych. Piknik okazał się bardzo udany, a klimat imprezy był niesamowicie gorący, pomimo
zimowej aury. I zakończony z poczuciem
ogromnej satysfakcji, bowiem wszystko
odbyło się tak, jak panie zaplanowały.
Przepyszny poczęstunek - żurek,
pierogi, łazanki z kapustą i grzybami
zadowolił chyba każdego. W plenerze
ozdobionym świątecznie smakował
wyśmienicie! I pogoda jak z marzeń :)
Przepiękna oprawa artystyczna w wykoSTYCZEŃ 2019

naniu uczniów dodała niezwykłości wydarzeniu. Energetyczne kolędy w przeróżnych wykonaniach- solo, a’capella,
z akompaniamentem, na cymbałkach,
z układem ruchowym, bez układu... Po
prostu bajka!
Ludzie dopisali pomimo mroźnego
dnia. Były babcie, dziadkowie, rodzice,
dzieci starsze, młodsze i przedszkolaki.
O to przecież chodziło, bowiem impreza
miała z założenia charakter integracyjny. Goście z zagranicy- Finlandii, Włoch,
Hiszpanii i Portugalii byli mile zaskoczeni
niezwykłą atmosferą, podkreślali wyjątkową inicjatywę społeczności lokalnej.

Z radością przyjęli także świąteczny
pakiecik upominkowy z okolicznościowymi zielonymi gwiazdkami. Wszystkie
miłe słowa, które panie usłyszały pod
adresem swojej organizacji, dodały im
energii do działania i kolejnych wspólnych projektów. Członkinie Grupy składają serdecznie podziękowania Pani Dyrektor i pracownikom szkoły w Dąbiu za
współpracę, wolontariuszom za pomoc
w organizacji, nauczycielom za przygotowanie uczniów do świątecznych występów artystycznych.
Czas realizacji projektu był bardzo
owocny i przyniósł beneficjentom wiele satysfakcji. Lokalna Grupa Kobiet
„18+Vat” sprawdziła się w realizacji wyjątkowych zadań nie pierwszy już raz.
I chyba nie ostatni. LGK „18+Vat”

Członkinie grupy „18+VAT” podczas realizacji projektu
5
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TRZECIA EDYCJA POLSKO-ROSYJSKIEJ WYMIANY
MŁODZIEŻOWEJ W PSARSKIEJ SZKOLE
TR ZECIA E DYC JA POLSKO - ROSYJSK IE J W YM IANY M ŁODZIE ŻOWE J
JUŻ Z A NAM I. OD K WIETNIA DO PA ŹDZIE R NIK A 2018 ROKU
W SZKOLE PODSTAWOWE J W PSAR ACH R E ALIZOWALIŚMY
KOLE JNĄ W YM IANĘ M ŁODZIE ŻOWĄ , NA K TÓR Ą POZ YSK ALIŚMY
ŚRODK I W R AMACH KONKURSÓW OG Ł ASZ ANYCH PR ZE Z CE NTRUM
POLSKO – ROSYJSK IEGO DIALOGU I POROZUM IE NIA W WARSZ AWIE .

W tegorocznej edycji spośród zaproponowanych tematów wybraliśmy
„Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji”. Temat wymiany
dawał możliwość poznania i zdobycia
wiedzy o środowiskach dla nas najbliższych, które doskonale znamy, kochamy i z których jesteśmy dumni.
Pierwsza część przedsięwzięcia realizowana w Sankt Petersburgu pozwoliła na bliższe poznanie tego, co
dla tamtejszych mieszkańców ważne
i typowe. Nasza polska grupa złożona z 12 uczniów, 3 nauczycieli i wójta Tomasza Sadłonia, który został
oficjalnie zaproszony przez władze
administracyjne, mogła wspólnie
z naszymi partnerami zachwycać się
m.in. rosyjskim baletem - byliśmy
w szkole baletowej oraz na przedstawieniu „Jezioro łabędzie”. Oglądaliśmy wspaniałe zabytki architektury
sakralnej, podziwialiśmy nocne podnoszenie mostów na rzece Newie.
Podczas wizyt w Muzeum Blokady
i na Cmentarzu Piskariowskim wysłuchaliśmy niezwykłych opowieści
o tragicznej historii miasta w czasie
II wojny św. Mieliśmy okazję odwiedzić dwa niezwykłe miejsca: Muzeum
Antropologii i Etnografii - Kunstkamera, gdzie można oglądać jedyny
w swoim rodzaju gabinet osobliwości oraz Instytut Literatury Rosyjskiej,
gdzie pozyskaliśmy wiele ciekawych
informacji o pisarzach i poetach rosyjskich. Swoistą lekcję sztuki odbyliśmy
w Ermitażu – jednym z największych
muzeów sztuki i malarstwa na świecie.
W ramach wizyty odbyło się oficjal6

ne spotkanie naszej delegacji z władzami rejonu, pod którego zarządem
znajduje się partnerska szkoła.
We wrześniu grupa rosyjskich dzieci i nauczycieli przybyła do Psar. My
naszym partnerom pokazaliśmy to
wszystko, co nas w świecie wyróżnia:
urodę i niezwykłość śląskiej kultury
i tradycji. Odwiedziliśmy Muzeum
Śląskie, gdzie posłuchaliśmy śląskich
opowieści o górnictwie i historii tych
terenów. Zagraliśmy w grę miejską,
poznając w ten sposób Nikiszowiec
i Giszowiec. W Muzeum i Parku Etnograficznym w Chorzowie zagłębiliśmy się w tematykę świątecznych
i codziennych tradycji śląskich. W Zabrzu nasi goście mieli okazję zwiedzić
podziemną trasę turystyczną w Sztolni „Luiza”, gdzie sporo dowiedzieli się
o pracy w kopalni. Ten punkt programu bardzo przypadł do gustu naszym
niedowidzącym gościom z Sankt Petersburga i trzeba powiedzieć, że z pomocą naszych uczniów świetnie sobie
pod ziemią radzili. Wizyta w Koszęcinie dała okazję do poznania śląskich
tańców, muzyki i strojów regionalnych. Obie grupy miały przyjemność

uczenia się tańców śląskich podczas
warsztatów w siedzibie naszego
narodowego zespołu „Śląsk” oraz
w szkole pod kierownictwem tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”. Na koniec pochwaliliśmy
się urokliwym parkiem i zamkiem
w Ogrodzieńcu oraz niewątpliwą unikalnością, jaką jest Pustynia Błędowska.
Wizyta Rosjan w Psarach zakończyła się piękną biesiadą przygotowaną
przez rodziny goszczące. Były podziękowania, wzruszenia, śpiewy i tańce.
Wójt obdarował wszystkich gości prezentami, które, mamy nadzieję, będą
przez długi czas przypominały im
o pobycie w Psarach.
Wymiana zaowocowała bliższym
poznaniem naszych małych ojczyzn,
nabyciem konkretnej wiedzy, przyczyniła się do zbudowania pięknych
relacji, przełamania stereotypów
i barier, zmobilizowała do komunikowania się w języku obcym. Temat wymiany przypomniał nam wszystkim,
że nasze małe ojczyzny, często kryją
w sobie skarby i osobliwości, którymi
możemy się chwalić i z których możemy być dumni.
Tegoroczna edycja wymiany zakończy się w styczniu 5–dniowymi
warsztatami w Warszawie, na które
zostali zaproszeni przedstawiciele
obu partnerskich krajów. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest
przez Centrum Polsko–Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia. SP Psary

Uczestnicy Polsko-Rosyjskiej wymiany podczas wcieczki
STYCZEŃ 2019

GŁOS GMINY PSARY

F O T O G R A F I C Z N E P O D S U M O WA N I E R O K U

Od początku 2018 roku najmłodsi mieszkańcy gminy mogą spędzać czas w nowo otwartym przedszkolu. Nowoczesna i w pełni
wyposażona placówka zapewnia dzieciom nie tylko opiekę i edukację, ale także bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Stadion w Sarnowie ma nowy wygląd i funkcjonalność. W ramach
inwestycji powstał nowy budynek szatni, zadaszone trybuny
i oświetlenie umożliwiające grę po zmroku. Zamontowano także
nową murawę z systemem automatycznego nawadniania.

W 2018 roku zakończono całkowity remont i przebudowę kompleksu remizy OSP, w której mieszczą się także placówka poczty, filia GBP
oraz ośrodek zdrowia. W zmodernizowanym budynku powstało Centrum Usług Społecznych i filia ośrodka kultury.

Nowe oświetlenie LED zostało zamontowane przy odcinkach
gminnych dróg w: Psarach, Malinowicach, Dąbiu Chrobakowym,
Sarnowie i Strzyżowicach.

Ruch to zdrowie, a dziecięcą energię najlepiej rozładować na świeżym powietrzu. Dlatego przedszkolaki z Sarnowa zyskały nowy plac
zabaw, drewnianą altanę ze sceną i plac wygrodzony pergolą.

Na remontowanym odcinku ul. Zielonej w Preczowie wykonano
nową drogę i wybudowano kanalizację sanitarną ciśnieniową.

W XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” gmina Psary zajęła bardzo wysokie 10. miejsce w Polsce w kategorii gminy wiejskie.

STYCZEŃ 2019
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GŁOS GMINY PSARY

F O T O G R A F I C Z N E P O D S U M O WA N I E R O K U

Dbałość o wyposażenie jednostek OSP to troska o bezpieczeństwo
mieszkańców. W 2018 roku jednostka Goląsza-Brzękowice otrzymała
nowy, lekki wóz ratowniczo-gaśniczy, który otrzymał imię Tadzio.

W ubiegłorocznej edycji konkursu Dziennika Zachodniego „Gmina
na 6.”, gmina Psary zwyciężyła w kategorii gmina przyjazna
inwestorom.

W remizie i Ośrodku Kultury w Preczowie powstała nowoczesna
sala bankietowa, której elementy wnętrza zdobią panele wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna dekoracyjnego.

Już po raz drugi w gminie odbył się Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny. Tym razem na scenie wystąpiły zespoły z Panamy,
Gruzji, Meksyku, Serbii i Polski.

W maju 2018 roku ruszyła jedna z najważniejszych gminnych
inwestycji – budowa żłobka i przedszkola w Psarach. W placówce
powstaną dwa oddziały żłobka i cztery odziały przedszkolne.

Na ul. Jasnej w Sarnowie wymieniono asfalt i powstała zatoka
z miejscami parkingowymi dla ciężarówek. Inwestycję sfinansowało Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski.

W minionym roku w remizie i Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej przeprowadzono termomodernizację połączoną z przebudową
i kompleksowym remontem. Teraz ścianę sali bankietowej zdobi fototapeta z panoramą gminy.
8
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GŁOS GMINY PSARY

F O T O G R A F I C Z N E P O D S U M O WA N I E R O K U

W szkołach w Dąbiu i Sarnowie powstały, współfinansowane przez
WFOŚiGW w Katowicach, nowoczesne pracownie biologiczne
tzw. „zielone pracownie”.

Przy byłej szkole w Malinowicach powstał plac rekreacyjny
z dwiema zadaszonymi altanami, murowanym grillem i kręgiem
ogniskowym.

W październiku na stanowisko Wójta Gminy Psary ponownie został
wybrany Tomasz Sadłoń, zdobywając aż 81,33% głosów mieszkańców. Poznaliśmy również skład nowej Rady Gminy Psary.

Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach została ocieplona, okna
i drzwi zostały wymienione, a do sali gimnastycznej dobudowano
magazynek na sprzęt sportowy.

Rozwój strefy gospodarczej daje gminie ogromne korzyści – podatek i nowe miejsca pracy. Na zdjęciu wybudowana w 2018 roku
hala DL Invest Group

Bike Atelier MTB Maraton w Psarach to już tradycja. W sezonie 2018
przy stadionie Iskry Psary zebrało się ponad pół tysiąca miłośników
rowerowych zmagań.

Na szkole i przedszkolu w Strzyżowicach oraz szkole i Gminnym
Ośrodku Kultury w Gródkowie zamontowano panele fotowoltaiczne. Ta ekologiczna inwestycja została wsparta 85% dotacją
z RPO WSL 2014-2020.

W ubiegłym roku psarski samorząd przeznaczył blisko 2 mln zł na prace remontowo-budowlane przy drogach powiatowych. Dzięki temu
powstały nowe nawierzchnie jezdni i chodniki.
Na zdjęciu ul. Malinowicka w Psarach.

STYCZEŃ 2019
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OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI NA FERIE ZIMOWE 2019
GMINNY OŚRODEK KULTURY

www.gok.psary.pl

gok@psary.pl

tel. 32 267 22 59

UWAGA! NA ZAJĘCIA ZAZNACZONE *GWIAZDKĄ* OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, KTÓRYCH MOŻNA DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE 32/267-22-59
LUB W SIEDZIBIE GOK GMINY PSARY, Gródków, ul. Zwycięstwa 2. Jednocześnie GOK zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie. W ramach ferii w/w zajęcia oraz warsztaty prowadzone przez GOK Gminy Psary są BEZPŁATNE.

miejsce

ośrodek kultury

GRÓDKÓW

11.02./18.02.
poniedziałek

12.02./19.02
wtorek

13.02/20.02
środa

10:00-11:30 „Moja
przytulanka” warsztaty
wykonywania
maskotek
z pluszu - zajęcia na
zapisy*.

10:00-11:30 „Trening
zręczonościowy” tenis
stołowy/piłkarzyki, Xbox.

10:00-11:30 „Gwiezdny
pył” twórcze techniki
plastyczne z wykorzystaniem brokatu.

11:30-13:00 „Trening
zręcznościowy” tenis
stołowy, piłkarzyki,
Xbox.

11:30-12:30 „Trening
zręczonościowy” tenis
stołowy, piłkarzyki,
Xbox.

13:00-14:00 - „Gąbką
malowane” warsztaty
plastyczne.

14:30-16:00 piłkarzyki,
Xbox, gry planszowe,
zajęcia komputerowe.

14:30-16:00 ping pong,
piłkarzyki, Xbox, gry
planszowe, zajęcia
komputerowe.

11:30-13:00 ping pong, piłkarzyki, Xbox, gry planszowe, zajęcia komputerowe.

11:00-13:00 zajęcia
plastyczno-muzyczne
z wykorzystaniem
multimediów pt. „Hu
Hu Ha”.

11:00-13:00 zajęcia
plastyczno-muzyczne
z wykorzystaniem
multimediów pt. „Hu
Hu Ha”.

11:00-13:00 zajęcia
plastyczno-muzyczne z wykorzystaniem multimediów
pt. „Hu Hu Ha”.

15:00-19:00 zajęcia wokalno-instumentalne.

16:00-19:00 zajęcia wokalno-instrumentalne.

11:30-13:00 „Gromaniak” gry planszowe,
gry komputerowe.

ośrodek kultury

PRECZÓW

ośrodek kultury

SARNÓW

świetlica wiejska

DĄBIE

świetlica wiejska

BRZĘKOWICE
GÓRNE

12:00-13:30 „Gąbką
malowane” warsztaty
plastyczne.

14:30-16:00 „Mały kuchmistrz” warsztaty
kulinarne.

13:30-15:00 ping pong,
piłkarzyki, Xbox, zajęcia komputerowe.
11:00-13:00 zajęcia
plastyczno-muzyczne
z wykorzystaniem
multimediów
pt. „Hu Hu Ha”.

16:30-18:00 Klub
Brzdąca.
11:00-13:00 zajęcia plastyczno-muzyczne
z wykorzystaniem multimediów pt. „Hu Hu Ha”.

11:30-12:30 „Trening zręczonościowy” tenis stołowy,
piłkarzyki, Xbox.

16:00-19:00 zajęcia wokalno-instrumentalne.

12:00-13:30 „Gwiezdny
pył” twórcze techniki
plastyczne z wykorzystaniem brokatu.

14:30-16:00 „Wesoły
świat zabaw” - gry
planszowe, puzzle,
kalambury.

10:00-12:00 „Wesoły świat
zabaw” gry planszowe,
puzzle, kalambury.

10:00-13:00
„Osikowe cuda” warsztaty wykonywania
przedmiotów z drewna
osikowego.

10:00-13:00
„Wesoły świat zabaw” gry
planszowe, komputerowe, puzzle, kalambury.

10:00-13:00
„Wesoły świat zabaw”
gry planszowe,
komputerowe, puzzle,
kalambury.

10:00-13:00
„Gąbką malowane”
warsztaty plastyczne.

10:00-13:00
„Wesoły świat zabaw” gry
planszowe, komputerowe,
puzzle, kalambury.

12:30-14:00 „Karnawałowi
przebierańcy” warsztaty
wykonywania masek
karnawałowych.
10:30-12:00 „Idę na bal”
moda karnawałowa
z wykorzystaniem
papieru i gazet, nauka
tańca.

10:30-12:00 „Melpomena”
zajęcia teatralne na sali
widowiskowej.

10:00-12:00
„Wesoły świat zabaw”
gry planszowe,
komputerowe, puzzle,
kalambury.

10:00-13:00
„Wesoły świat zabaw” gry
planszowe, komputerowe, puzzle, kalambury.

14 lutego g. 17:00
spektakl teatralny
„Detektyw Zagadka na
tropie”.
10:30-12:00 „Melpomena” zajęcia teatralne na
sali widowiskowej.

12:00-13:30 „Moja
przytulanka” warsztaty
wykonywania maskotek z pluszu- zajęcia na
zapisy*.

10:30-12:00 „Melpomena” zajęcia
teatralne na sali
widowiskowej.
12:00-13:30 „Gąbką
malowane” warsztaty
plastyczne oraz „Zakręcone cuda” tworzenie prac plastycznych
metodą quillingu.

STRZYŻOWICE

GÓRA
SIEWIERSKA

10:00-11:30 „Gromaniak”
gry planszowe, gry komputerowe.

14:30-16:00 „Karnawałowi
przebierańcy” warsztaty
wykonywania masek
karnawałowych.

świetlica wiejska

świetlica wiejska

15.02./22.02
piątek

10:00-12:00 „Wesoły
świat zabaw” gry
planszowe, puzzle,
kalambury.

MALINOWICE

ośrodek kultury

11:30-12:30 „Gromaniak”
gry planszowe, gry komputerowe.

14.02./21.02
czwartek

10:00-13:00
„Wesoły świat zabaw”
gry planszowe,
komputerowe, puzzle,
kalambury.

14:00-15:30 „Gąbką
malowane” warsztaty
plastyczne oraz „Zakręcone cuda” tworzenie
prac plastycznych
metodą quillingu.

10:30-12:00 „Melpomena”
zajęcia teatralne na sali
widowiskowej.
12:00-13:30 „Gwiezdny pył”
twórcze techniki plastyczne
z wykorzystaniem brokatu.

10:00-13:00
„Wesoły świat zabaw” gry
planszowe, komputerowe,
puzzle, kalambury.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

www.biblioteka.psary.pl

biblioteka@psary.pl

tel. 32 267 21 62

Gminna Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie.
Wszystkie zajęcia są dla mieszkańców BEZPŁATNE.

Data

Godzina

Miejsce

18.02.-22.02.

10:00
12:00

Psary

Projekcje filmowe:
- godz. 10:00 - dla młodszych dzieci cykl filmów „Było sobie życie”,
- godz. 12:00 - dla młodzieży „Piraci z Karaibów”.

10:00

Psary

Tydzień z książką:
- godz. 10.00 - „Czar wielkiej sowy” - codzienne spotkania dla młodzieży,
- godz. 12.00 - „Podróże z magiczną książką” - codzienne spotkania dla młodszych
dzieci.

8:00-15:00

Psary, Strzyżowice, Dąbie,
Sarnów

11.02.-15.02.

11.02.-15.02.
18.02.-22.02.

Zajęcia

Dla każdego, kto ma ochotę spędzić czas ferii w bibliotekach w: Psarach, Dąbiu,
Strzyżowicach czy Sarnowie zawsze są dostępne: książki, czasopisma, puzzle, piasek
kinetyczny, gry i komputery z dostępem do Internetu. W okresie ferii Biblioteka Centralna będzie czynna w czwartki w godzinach 10:00-15:00.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ops@psary.pl

tel. 32 267 22 62

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie. Wszystkie zajęcia są dla mieszkańców BEZPŁATNE.

Data

Godzina

Miejsce

Zajęcia

11.02.
PONIEDZIAŁEK

10:30

12.02.
WTOREK

10:30

„Zimowe Igrzyska radość bez narkotyków”

Halowy Turniej Siatkówki cz. II
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

13.02.
ŚRODA

10:30

Szkoła Podstawowa
w Psarach, ul. Szkolna 32

Halowy Turniej Koszykówki cz. I
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

14.02.
CZWARTEK

10:30

Halowy Turniej Siatkówki cz. I
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

Halowy Turniej Koszykówki cz. II
kategorie: chłopcy, dziewczęta, mieszana

Grupa Pomocna Dłoń działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 100 (I piętro pok. nr 8) zaprasza dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godz. 15:30–18:30. Organizatorzy: OPS w Psarach, Szkoła Podstawowa w Psarach, UKS Gimnazjum w Psarach, Stowarzyszenie
Sportowa Gmina Psary.

Wójt Gminy Psary
oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają na:

SPEKTAKL TEATRALNY
„DETEKTW ZAGADKA NA TROPIE”

14 lutego o godz. 17:00
Miejsce: budynek byłej szkoły w Malinowicach,
ul. Szkolna 3. WSTĘP WOLNY!!!
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Wójt Gminy Psary
serdecznie zapraszają na:

POKAZ ILUZJI ŁUKASZA PODYMSKIEGO
24 lutego o godz. 17:00
Miejsce: Ośrodek Kultury w Strzyżowicach
w Centrum Usług Społecznych, ul. Belna 1.
WSTĘP WOLNY!!!

GŁOS GMINY PSARY

KULTUR A

27. FINAŁ WOŚP ZA NAMI
13 ST YC ZNIA PSARY, JUŻ PO R A Z 8., Z AG R AŁY Z WIE LK Ą
OR K IESTR Ą ŚWIĄTEC ZNE J POMOC Y. W GM INIE PR ACOWAŁY
C Z TE RY SZ TABY, K TÓRYM UDAŁO SIĘ ZE BR AĆ 84 669,74 ZŁ .

Gminny finał odbył się już po raz 8.

Aneta Sowul, Firma Transbud Wulkan
– Zdzisław Wszoła, Marzena i Mariusz
Kawiorscy oraz Justyna i Jan Hołubowscy.

Przedszkolaki i uczniowie z Dąbia

Zimne ognie podczas światełka do nieba

W tym roku w gminie Psary pieniądze zbierało aż 137 wolontariuszy.
Koordynatorami sztabów byli: Dorota Bielska w Szkole Podstawowej
w Psarach, Dorota Dzielawska
w Szkole Podstawowej w Dąbiu,
Agnieszka Regulska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie oraz
Przemysław Wach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach.
Podczas gminnego finału mieszkańcy zebrali się przed Urzędem
Gminy w Psarach. Na scenie wystąpili
uczniowie ze szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych z Psar, Sarnowa,
Gródkowa, Strzyżowic i Dąbia, grupa
wokalna z Gminnego Ośrodka Kultury
w Gródkowie oraz zespół Menelaos.
Mieszkańcy wzięli udział w quizie fantowym, a tradycyjne światełko do nie12

ba rozpoczęło się punktualnie o 20.
W tym roku sponsorami licznych
atrakcji byli: samorząd gminy Psary,
Anna i Tomasz Sadłoniowie, radna
powiatowa Angelika Wątor, radny Robert Zieliński, radny Adam Sadowski,
salon fryzjerki „Oliwia”, salon fryzjerski „Aga”, Gospodarstwo Ogrodnicze
Tadeusz Mularski, Marcin Cela Auto-Klima-Serwis, Edyta Sarnik z salonu
fryzjerskiego „Oliwia”, Bank Spółdzielczy w Będzinie, LKS Iskra Psary,
kwiaciarnia Marka Łapanowskiego,
kwiaciarnia Flooart, supermarket
„Karolina”, FHU – Oliwia, Marlena
i Grzegorz Łagos, Justyna i Bartłomiej Wierzbowie, Janusz Trzcionka,

Nie zabrakło quizu fantowego

Tegoroczny finał odbył się pod
hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych
i bez focha”, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Red.

Na scenie wystąpiły dzieci ze szkół i przedszkoli
STYCZEŃ 2019

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW DZIECKA
20 LISTOPADA TO SZCZEGÓLNIE WAŻNA DATA DLA DZIECI. TEGO DNIA
OBCHODZONY JEST OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA.

Święto to dotyczy fundamentalnych
praw wszystkich dzieci, bez względu na

pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie.
W tym szczególnym dniu dzieci na całym
świecie jednoczą się i podejmują wiele
działań w imieniu swoich najbardziej
potrzebujących rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny
dzień, ale z poważnym przesłaniem.
Szkoła w Strzyżowicach angażując
się w obchody Międzynarodowego
Dnia Praw Dziecka pokazała, że prawa
dzieci nie są im obojętne. Ogłosiła 20
listopada dniem niebieskim. Uczniowie

MIKOŁAJKI W STRZYŻOWICACH
6 grudnia od wielu lat jest dniem,
w którym szkoła w Strzyżowicach podtrzymuje mikołajkową tradycję - nauczyciele przygotowują dla dzieci przedstawienie. Podobnie było i w tym roku. Już
od samego rana na korytarzach i w klasach można było poczuć radosną, świąteczną atmosferę, a ubrane na czerwono

dzieci nosiły piękne mikołajkowe czapki.
Pod hasłem „Nauczyciele dzieciom”
w tym roku belfrowie wcielili się w rolę
leśnych zwierząt, które pilnują porządku w lesie i nie pozwalają go zaśmiecać.
Przedstawienie ogromnie rozbawiło
uczniowską publiczność. To niecodzienne zjawisko widzieć nauczycieli w hu-

przyszli ubrani na niebiesko, a szkolne
sale udekorowane były balonami w tym
samym kolorze. Twarze dzieci zdobiły
niebieskie serduszka i szczere uśmiechy.
Na lekcjach wychowawczych nauczyciele przypomnieli, czym są prawa dziecka,
a uczniowie podawali przykłady znanych im własnych praw.
Mówiąc o prawach dzieci nie sposób
było nie wspomnieć o Januszu Korczaku, wielkim zwolenniku i polskim prekursorze działań na rzecz dzieci. Człowieku, który mówił i własnym życiem
zaświadczał, że„Nie ma dzieci – są ludzie”
oraz „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat”. SP Strzyżowice
morystycznych scenkach.
Był to tym bardziej wyjątkowy dzień,
gdyż szkoła miała przyjemność gościć
nauczycielki z Hiszpanii, które odwiedziły strzyżowicką placówkę w ramach projektu Erasmus. Na koniec imprezy dzieci
zostały obdarowane słodkimi prezentami od Mikołaja, które wręczyła w jego
imieniu dyrektor szkoły. SP Strzyżowice

SZLACHETNA PACZKA
Uczniowie klasy VIa i VIb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Sarnowie wraz z wychowawcami Aleksandrą Czaplą i Małgorzatą Borowiecką oraz rodzicami włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka”.
Głównym celem akcji jest przekazywanie bezpośredniej
pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.
Uczniowie przez grudzień zbierali różne artykuły, które następnie zostały przekazane potrzebującym rodzinom. W tym
roku wspomogli panią Monikę z synami Jakubem i Sebastianem oraz panią Lucynę, która ze względów zdrowotnych znalazła się w ciężkiej sytuacji. Udało się przygotować 42 paczki
z potrzebnymi artykułami żywnościowymi, chemicznymi
i szkolnymi dla pani Moniki oraz 20 paczek dla pani Lucyny. Nie
zabrakło także drobnych upominków, które zawsze są miłym
świątecznym akcentem.
ZSP nr 2 w Sarnowie już piąty raz przygotował paczki
w ramach akcji, jednak pierwszy raz miał możliwość wręczyć
je osobiście. 6 grudnia uczniowie klasy VIb wraz z rodzicami
i wychowawcą przekazali przygotowane podarunki. Nikt tego
dnia nie krył wzruszenia. Synowie pani Moniki zrobili laurki
i własnoręczne prezenty, które zagościły w klasie i przypomiPEŹDZIERNIK 2018

nają uczniom, że „nie liczy się to, co posiadasz, ale ile dajesz
innym i jak się z nimi dzielisz”.
Do akcji oprócz szóstoklasistów włączyły się dzieci i rodzice
z pozostałych klas. Dzięki temu uzbierali tak dużo potrzebnych
artykułów. Szkoła w Sarnowie serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy zaangażowali się i wsparli te działania. Dzięki współpracy tak wielu osób podarowali wybranym rodzinom trochę
radości i szczęścia oraz sprawili, że Święta Bożego Narodzenia
przepełnione były magią i nadzieją. ZSP Sarnów
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ACH! CO ZA NOC!
Już od kilku lat tradycją szkoły
w Gródkowie jest przygotowanie przedstawienia o Bożym Narodzeniu. Jasełka
wprowadzają wszystkich w magiczną
i świąteczną atmosferę.
18 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło się przedstawienie pt. „Ach! Co za noc!” w wykonaniu
uczniów pod kierunkiem nauczycieli –
Anny Łaty, Lucyny Prokop-Dudek oraz
Barbary Marszałek.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, przewodniczący Rady Gminy

Psary Jacenty Kubica, radni Krystyna
Kluszczyk i Robert Zieliński, dyrektor
GOK Anna Nagły, ksiądz proboszcz Piotr
Pilśniak, sołtys Tadeusz Majerczyk oraz
społeczność szkoły wraz z rodzicami
i najbliższymi. Dyrektor gródkowskiej
szkoły Beata Polaniecka pięknymi słowami wprowadziła zebranych gości w podniosły i wzruszający nastrój, a następnie
zaprosiła do obejrzenia przygotowanego przez uczniów przedstawienia.
Młodzi artyści z przejęciem i zaangażowaniem wcielili się w role, przedstawiając historię narodzenia Jezusa. Na
pierwszym planie znalazły się zwiastujące ludziom radosną nowinę anioły.
Zgodnie z tradycją w jasełkach pojawili
się: Maryja, Józef, Trzej Królowie, paste-

rze, owce, koziołek, owczarek, niedźwiedź oraz Gwiazda Betlejemska. Przedstawienie przeplatane było pięknymi
pastorałkami w wykonaniu chóru góralek, które tworzyły niezwykły klimat.
Wielka i radosna nowina została wyśpiewana i wytańczona przez młodych aktorów.
Nagrodzone gromkimi brawami
przedstawienie zostało ciepło przyjęte
przez zaproszonych gości. Na zakończenie słowa podziękowania dla młodych
artystów i przygotowujących przedstawienie nauczycieli w imieniu wójta
oraz własnym skierowała sekretarz Mirella Barańska-Sorn składając wszystkim
obecnym świąteczno-noworoczne życzenia. SP Gródków

O MATEMATYCE ZE SKARBNIKIEM GMINY PSARY

Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie, zaangażowanych
w realizację projektu „Wszystko jest
matematyką”, odwiedziła Urząd Gminy

w Psarach.
Celem wizyty było spotkanie ze skarbnikiem gminy Joanną Przybyłek, która
w przystępny sposób przedstawiła dzieciom w jaki sposób konstruuje się budżet
gminy, skąd wpływają do niego pieniądze i na co są wydawane. Odpowiedziała
na wiele dociekliwych pytań: czy lubiła
matematykę? Co się stanie, gdy w kasie
gminnej zabraknie pieniędzy? Czy skarbik dużo zarabia? Co by się stało, gdyby
źle policzyła pieniądze? Wszyscy poczuli

się uspokojeni na wieść, że nie grozi nam
katastrofa finansowa, a wręcz przeciwnie, gmina pięknie się rozwija i co roku
dokłada nawet do subwencji oświatowej ok. 6 milionów złotych, co widać
w każdej z psarskich szkół.
W ramach projektu uczniowie odwiedzili również Nadleśnictwo Siewierz,
zamek w Będzinie i Biuro Turystyczne
„Lubatur” oraz odbyli dwa warsztaty
kulinarne. Naprawdę matematyka jest
wszędzie! SP Gródków

SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH GOSPODARZEM PODCZAS
I SPOTKANIA ERASMUS+ PRO.MATH.EUS
SZKOŁY PARTNERSKIE Z WŁOCH, ŁOTWY I RUMUNII PRZYBYŁY 29 LISTOPADA I ZOSTAŁY CIEPŁO PRZYWITANE
PRZEZ PSARSKICH NAUCZYCIELI, UCZNIÓW ORAZ RODZINY GOSZCZĄCE. PRZEZ PIERWSZE DWA DNI
UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE BYLI ZAANGAŻOWANI W TWORZENIE DWUNASTU FILMÓW WIDEO
O PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU MATEMATYKI W CODZIENNYM ŻYCIU.

Podczas kolejnych dni, zarówno goście,
jak i uczniowie zwiedzili Kraków, Wawel, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Muzeum Śląskie.
Wzięli udział w praktycznych warsztatach
wideo z ekspertami oraz w warsztatach matematycznych w Muzeum Inżynierii. Goście
uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz w koncercie muzyki poważnej
w NOSPR w Katowicach. Odbyło się także kilka spotkań projektowych i sympozja matematyczne. Nauczyciele zastanawiali
się dlaczego matematyka jest trudna dla większości uczniów
i próbowali znaleźć praktyczne sposoby pomocy uczniom
w opanowywaniu wiedzy matematycznej.
Rodziny goszczące wspaniale opiekowały się gośćmi z zagranicy. Wieczorami, często organizowały wspólne wyjścia
w atrakcyjne miejsca naszego regionu. Trudno było się rozstać
- wszyscy się ze sobą zżyli. Teraz wszyscy czekają z niecierpliwością na chwile, gdy znów spotkają się z nowymi przyjaciółmi podczas kolejnych spotkań w Rumunii, Włoszech i na Ło14

twie.
Szkoła bardzo dziękuje Tomaszowi Sobierajowi za ogromną pomoc w kręceniu i montowaniu filmów i zaprasza na kanał projektu na YouTube - Promatheus Contest, gdzie można
obejrzeć wszystkie filmy autorstwa naszych i zagranicznych
uczniów. SP Psary
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SP DĄBIE - RELACJA Z WIZYTY CZTERECH SZKÓŁ
PARTNERSKICH, ERASMUS+
PIERWSZ A MOBILNOŚĆ PROJEK TU ER ASMUS” „OT WÓRZ SWOJE
OCZ Y! OT WÓRZ SWOJE SERCE!” ODBYŁ A SIĘ W POLSCE. WZIĘŁY
W NIE J UDZIAŁ WSZ YSTKIE SZKOŁY PARTNERSKIE – Z FINL ANDII,
PORTUGALII, HISZPANII I WŁOCH.

Wszyscy goście przywieźli ze
sobą drobne upominki i zabawki, które następnie przeznaczyli na
szkolny bazarek. Zebrany na nim
dochód został przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
W ramach mobilności pracownicy
schroniska dla zwierząt w Sosnowcu
przeprowadzili warsztaty „Podaj mi
łapę”, dzięki którym uczestnicy lepiej
zrozumieli zwierzęta. Nauczyciele szkoły w Dąbiu zorganizowali natomiast
interaktywną sesję pt. „Zaadoptuj
dziecko”, która zachęciła do adopcji na
odległość dziecka z Afryki. Taka adopcja polega na utrzymywaniu listownego kontaktu z dzieckiem oraz wsparciu
finansowym, które często umożliwia
zapewnienie mu niezbędnych warunków do przeżycia. W ramach wolontariatu wszyscy uczestnicy, pod opieką
nauczycieli, udali się do domu dziecka
w Sarnowie, gdzie wspólnie z mieszkającymi tam dziećmi lepili zwierzątka
z modeliny.
Uczestnicy projektu spotkali się
również z Jackiem Siatkowskim, założycielem fundacji Good Network – Rozmawiasz, Pomagasz, który przybliżył
ideę fundacji i zachęcił wszystkich do
wzięcia udziału w programie umożliwiającym uczniom poznanie przyjaciół
w odległych krajach.
Podczas akademii szkolnej uczestnicy zaprezentowali przedstawienie
STYCZEŃ 2019

i musical, który promował zdrowe odżywianie. Grupa międzynarodowa
przygotowała natomiast, bogate w odżywcze białka i witaminy, zdrowe śniadanie. Było wesoło i smacznie.
Spotkanie projektowe miało również
na celu pokazanie partnerskim społecznością lokalnym, że choć jesteśmy
z różnych krajów, mamy inne zwyczaje,
tradycje, kuchnie i style życia to możemy się przyjaźnić, rozumieć i żyć ze
sobą w pokoju.
Podczas festiwalu „Jedność w Różnorodności” wszystkie kraje zaprezentowały swoje narodowe stroje, tańce,
piosenki, a na koniec zaśpiewały Cichą
Noc w sześciu językach: po polsku, fińsku, portugalsku, włosku, hiszpańsku
i angielsku. Była to wspaniała i wzruszająca chwila. By zagraniczni partnerzy
mogli lepiej poznać Polskę wzięli udział
w warsztatach prowadzonych przez
naszego historyka w Izbie Regionalnej,
dekorowali pierniki, smakowali świąteczne potrawy podczas pikniku „Zielona Gwiazdka” oraz odwiedzili razem
z naszymi uczniami Muzeum Śląskie,
Kopalnię Soli w Wieliczce, Zamek na
Wawelu i Smoka Wawelskiego, Sukiennice i Osikową Dolinę. Wszyscy goście
zostali także ciepło przyjęci i ugoszczeni przez lokalne władze.
Realizowany projekt stworzył szansę
polskim uczniom i pracownikom szkoły, zamieszkującym tereny wiejskie, na-
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wiązania międzynarodowych przyjaźni,
przełamania barier i stereotypów dotyczących innych narodów. Podjęte działania umożliwiły realizację wszystkich
założonych celów tej krótkiej wymiany.
Mobilność pozwoliła na rozpoczęcie międzynarodowej współpracy
w przyjaznej atmosferze, zintegrowała jej uczestników i stworzyła poczucie, że wszyscy są jednym zespołem
pracującym nad wspólnym celem.
Zaangażowała wszystkich w wolontariat, pozwoliła na wymianę informacji
o instytucjach partnerskich, zwiększyła
świadomość kulturowej różnorodności
Europy oraz umożliwiła uczestnikom
poznanie dziedzictwa kulturowego
Polski i krajów partnerskich. Goście dowiedzieli się jak wygląda opieka zastępcza nad sierotami w Polsce oraz jakie są
możliwości pomocy i zaangażowania
się w życie dzieci, które nie mają rodzin.
Rozwinięte zostały także umiejętności
artystyczne uczestników.
Nauczyciele z Dąbia są pod ogromnym wrażeniem swoich uczniów, którzy wspaniale zaopiekowali się nowymi kolegami i wywiązali ze wszystkich
powierzonych im zadań na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie stwierdzili
natomiast, że największej poprawie
uległy ich kompetencje językowe. Teraz
mają prawdziwy, życiowy cel, by uczyć
się angielskiego – jego znajomość jest
podstawą komunikacji, a komunikacja
to podstawa przyjaźni.
Wszyscy goście wyjechali bardzo zadowoleni. Byli pod wielkim wrażeniem
Polski i naszego regionu, a także organizacji spotkania, gościnności i dobrej
atmosfery szkoły. Mówili, że czuli się jak
w domu. Najwięcej podziękowań skierowali w stronę rodzin goszczących. Bez
ich zaangażowania, otwartych oczu i serc
nic by się nie udało. Społeczność szkoły
dziękuję za poświęcony czas i przyjęcie
obcych dzieci jak własnych.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
programu Erasmus+, a jego wartość to
197 994 euro. Wszystkie działania projektu można obserwować na fanpage’u.
Zapraszamy wszystkie szkoły do zapoznania się z ideą fundacji Goo Network
na stronie www.goodnetwork.pl. Zachęcamy również każdego do adopcji na
odległość – podzielmy się tym, co mamy
z dziećmi, które potrzebują pomocy:
www.compassion.com SP Dąbie
15
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„SZOPKA” PLASTELINĄ MALOWANA
19 grudnia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Gminnego Konkursu
Plastycznego „Szopka”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie
szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Tematem konkursu było wykonanie szopki betlejemskiej
lub krakowskiej wylepianej plasteliną. Uczniowie, którzy zgłosili prace do konkursu zastosowali różne metody wylepiania:
malowali plasteliną rozcierając ją na kartce, tworzyli obrazy
z maleńkich kuleczek i cienkimi wałeczkami wypełniali kształty postaci. Powstały przepiękne, kolorowe prace. Przeważały
szopki betlejemskie, w których bez trudu można było rozpoznać występujące w nich postacie: Dzieciątka, Maryi, Józefa,
Trzech Króli, pasterzy, aniołów, wołów i osłów. Nad szopkami
nie zabrakło Gwiazdy Betlejemskiej - znaku narodzin Jezusa.
Spośród wszystkich prac wyłoniono laureatów konkursu
w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas I-III oraz klas
IV-VIII. Wśród nagrodzonych z klasy I-III znaleźli się: Simon Oraczewski, Paulina Knapik, Filip Banach, Karolina Grabarz, Emilia
Krasoń, Lena Kopińska, Kamila Kowal, Zofia Stachowska, Bartosz Wolny, Jolanta Segiet, Błażej Szczeszek, Maja Pasterak,
Zofia Swoboda, Julia Fabiś, Maciej Zieliński, Zofia Medaj, Maja

WARSZTATY EKOLOGICZNE
5 GRUDNIA UCZNIOWIE III I IVA ZE SZKOŁY W GRÓDKOWIE
WZIĘLI UDZIAŁ W WARSZTATACH EKOLOGICZNYCH,
ZORGANIZOWANYCH PRZEZ GÓRNOŚLĄSKOZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ PODCZAS SZCZYTU
KLIMATYCZNEGO W MUZEUM ŚLĄSKIM W KATOWICACH.

Uczniowie podczas warsztatów dowiedzieli się co
to jest efekt cieplarniany i w jaki sposób produkuje się
prąd. Zobaczyli doświadczenie w wyniku którego po-

Radosińska, Ada Graniszewska i Oskar Kowalski, a z klas IV-VIII:
Oliwier Wyżycki, Oliwia Łomnicka, Lena Sokół, Aleksandra Liebich, Maria Kozera, Zuzanna Ciszewska, Radosław Kania, Magdalena Figlus, Maja Surowiec, Nikola Dyrka, Wiktoria Szymczyk, Julia Muchowicz, Agnieszka Lis, Mateusz Kaczmarski oraz
Iga Mścichowska.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyła sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn. Uroczystość wzbogacona
została występami uczniów szkoły, którzy wprowadzili wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój, śpiewając kolędy
i pastorałki oraz grając na różnych instrumentach muzycznych.
Szkoła gratuluje wszystkim laureatom i zaprasza do wzięcia
udziału w następnej edycji konkursu. SP Strzyżowice
wstał dwutlenek węgla. Chętni sami produkowali prąd
z panela słonecznego oraz jeżdżąc na rowerze. Zobaczyli
jak działa elektrownia wodna, dowiedzieli się dlaczego
tak ważne jest, aby nie palić śmieci oraz poznali technologie, które produkują energię odnawialną. Ciekawym
elementem warsztatów była prezentacja multimedialna
na trzech ekranach o metropolii oraz interaktywna wystawa. Na koniec każdy uczeń dostał pamiątkową torbę,
breloczek oraz doniczkowego kwiatka. Warsztaty bardzo
wzbogaciły wiedzę i dostarczyły niezapomnianych wrażeń. SP Gródków

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SARNOWIE
10 grudnia wszystkie dzieci w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sarnowie
z utęsknieniem czekały na niezwykłego
gościa – Świętego Mikołaja. Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały
czy nie słychać dźwięku dzwonka.
Przy tej szczególnej okazji w sali „Tygrysków” odbyła się wspaniała zabawa
przy wesołych, zimowych i świątecznych
utworach. Były tańce, pociąg, nitka, wagony, padał nawet śnieg i wyrósł wielki

SZKOLNY

bałwan. Zabawę uświetniły przeróżne
konkursy: mumia śniegowa, przeprawa
na krach przez jezioro, wieża prezentów,
wyścig prezentów i układanie puzzli.
Przywołany muzyką Święty Mikołaj
wysłuchał jak maluchy recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Wszystkie obiecały, że przez cały rok będą grzeczne.
Każdy z uczestników zabawy otrzymał
upragniony prezent od niezwykłego
gościa. ZSP Sarnów

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

FORMATOWANIE I SKŁAD:
Buchacz Klaudia
Grabara Oskar
Pawlik Aleksandra
Pluta Marcin
Prostacki Michał
Sadowski Jan
pod opieką K. Nawrot
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WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
6 STYCZNIA W GMINIE PSARY
MIESZKAŃCY JESZCZE RAZ POCZULI
WYJĄTKOWY ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ.
W SALI BANKIETOWEJ OŚRODKA
KULTURY W DĄBIU ODBYŁ SIĘ
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK.

Zgromadzona publiczność obejrzała przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”
w wykonaniu uczniów i przedszkolaków z Dąbia, którzy jak zwykle stanęli na
wysokości zadania i zaprezentowali niezwykłe widowisko muzyczno-teatralne.
Następnie na scenie z repertuarem kolęd i pastorałek pojawił się Jacek Gwóźdź
wprowadzając wszystkich zgromadzonych gości w świąteczny klimat. Nie
zabrakło również występów gminnych
zespołów śpiewaczych: „Od-Do”, Górzanie, Tęcza, Zagłębianki, Nasz Gródków,
Strzyżowiczanie oraz Kapeli Gródków.
Wśród zgromadzonej na koncercie
publiczności znaleźli się: wójt gminy Psa-

ry Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty
Kubica, radni: Krystyna Kluszczyk, Jacek
Gwóźdź, Krzysztof Dulko i Adam Adamczyk, sekretarz Mirella Barańska-Sorn,

KULTUR A

dyrektor SP w Dąbiu Joanna Marcinkowska, dyrektor ZSP w Strzyżowicach Dorota Pronobis-Kościńska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły oraz
społeczność gminy Psary. GOK

Przedstawienie pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu uczniów i przedszkolaków z Dąbia

IRENA SENDLEROWA - BOHATERKA ZAPOMNIANA
JUŻ PO RAZ DRUGI BIBLIOTEKA W PSARACH GOŚCIŁA NIEZWYKŁE
OSOBY – PISARKĘ RENATĘ PIĄTKOWSKĄ I LEKTORKĘ MALWINĘ
KOŻURNO. OBIE PANIE SWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ PROPAGUJĄ WIEDZĘ
I OCALAJĄ OD ZAPOMNIENIA HISTORIĘ IRENY SENDLEROWEJ.

W spotkaniach uczestniczyła młodzież szkolna z Gródkowa, Dąbia i Sarnowa oraz dorośli czytelnicy. Na podstawie
książki „Wszystkie moje mamy” panie
przypomniały historię Ireny Sendlerowej, która podczas II wojny światowej
ocaliła z warszawskiego getta ponad
dwa i pół tysiąca dzieci.
Autorka książki Renata Piątkowska
w przejmujący sposób przedstawiła
uczestnikom spotkania wydarzenia, jakie miały miejsce w getcie okupowanej
podczas II wojny światowej Warszawy.
Zgromadzeni oczyma wyobraźni mogli
zobaczyć mieszkańców getta – ludzi,
którzy umierali z głodu, przenikliwego
zimna i szalejącego tyfusa.
W tym piekle na ziemi pojawiła się
postać Polki Ireny Sendlerowej, pracownicy socjalno-medycznej, która nie
mogła pogodzić się z takim bezmiarem
ludzkiej krzywdy. Irena Sendlerowa pomagała mieszkańcom getta jak tylko potrafiła. Podczas swojej pracy, polegającej
na sporządzaniu dla Niemców statystyk
medycznych, wchodziła i wychodziła
z getta po kilka razy dziennie przemycając tam ciepłe ubrania, żywność i lekarstwa. Co najważniejsze uratowała życie
STYCZEŃ 2019

dwu i pół tysiącom dzieci, którym pomogła wydostać się z tego piekła - niemowlęta usypiała luminalem, owijała w szmaty i wymyślała przeróżne skrytki, by tylko
przeszmuglować je poza mury. Starsze
wyprowadzała kanałami bądź na wozach ze zwłokami, bo ich wygląd niczym
nie różnił się od przewożonych trupów.
Za murami, przy wsparciu Rady Pomocy Żydom „Żegota”, organizowała
całą sieć pomocy. Dzieci dostawały
nowe tożsamości i trafiały do polskich
rodzin, a Irena prowadziła szczegółowy
spis ich danych, które zakopywała w słoiku pod jabłonką przy ulicy Lekarskiej w
Warszawie. Dzięki temu po wojnie możliwa była dentyfikacja ocalałych i odnalezienie krewnych.
Jej pomoc została przerwana przez
kilkumiesięczne aresztowanie, podczas
którego była poniżana i torturowana,
jednak po wyjściu na wolność podjęła
swą inicjatywę ponownie.
- To nie jest bohaterka w stylu współczesnych gier komputerowych, która ma
dziesięć żyć do wykorzystania – podkreślała w trakcie spotkań Renata Piątkowska. - To żywa osoba, która miała tylko
jedno życie i poświęciła je, by ratować

innych.
Zarówno Irena Sendlerowa jak i calone przez nią dzieci przeżyli wojnę.
Po jej zakończeniu otrzymała medal
„Sprawiedliwy wśród narodów świata”,
na którym wygrawerowano napis „Kto
ratuje jedno życie ratuje cały świat”. Za
uratowanie ponad dwóch i pół tysiąca
ludzi nikt oprócz Żydów jej nie podziękował. W powojennej Polsce Irena i jej
dzieci byli dyskryminowani przez komunistyczny system. Jej bohaterskie
czyny i dobro jakie okazała obcym ludziom nie doczekały się żadnego upamiętnienia. Prawdopodobnie gdyby nie
działania czterech młodych dziewczyn
z USA, które na lekcji historii dostały
zadanie, by opisać bohaterów II wojny światowej i przypadkiem natknęły
się na postać Ireny Sendlerowej, nikt
w Polsce by nie wiedział, że w maleńkim
pokoju u Bonifratrów w Warszawie do
2008 roku mieszkała kobieta, której życie
zawdzięcza tak wielu uratowanych.
Malwina Kożurno dzięki współpracy
z fundacją KLAMRA doprowadziła do
powstania w polskich miastach „Murali
Ireny Sendlerowej”. Pomalowane mury,
które można zobaczyć w Warszawie, Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie i innych
miastach przypominają o Irenie Sendlerowej, która jest dziś postacią trochę
zapomnianą, a dla młodego pokolenia
często nieznaną. GBP
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KULTUR A

U SENIORÓW - ŚWIĄTECZNIE, CIEPŁO, INTEGRACYJNIE
OSTATNIE TYGODNIE 2018 ROKU
BYŁY DLA SENIORÓW Z KLUBU
BRZĘKOWICE – GOLĄSZA CZASEM
RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA.
W LISTOPADZIE – DNIA SENIORA,
W GRUDNIU – WIGILII ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA. TE DWA
RÓŻNE W CHARAKTERZE
SPOTKANIA POŁĄCZYŁO JEDNO –
SERDECZNA ATMOSFERA
SPRZYJAJĄCA INTEGRACJI
ŚRODOWISKA.

17 listopada, w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Seniora, grupa udała
się na dwa dni do Brennej, gdzie po-

stanowiła spędzić swoje święto. Piękna, jak na tę porę roku, aura sprzyjała przejażdżce konnymi wozami po
okolicy, wspólnemu ognisku, a także
długim spacerom. Natomiast pogoda
ducha klubowiczów sprawiła, że wieczorny bankiet na ich cześć przeciągnął się do późnych godzin nocnych,
pozostawiając w pamięci jego uczestników niezapomniane wrażenia.
15 grudnia seniorzy gremialnie zasiedli do uroczystej wieczerzy wigilijnej, a wraz z nimi zaproszeni goście,
m.in. wójt gminy Tomasz Sadłoń wraz
z małżonką, radny Tomasz Ślęczka se-

Seniorzy z zaproszonymi gośćmi zasiedli do uroczystej wieczerzy wigilijnej

JASEŁKA W PSARACH
8 STYCZNIA SALA BANKIETOWA
W PSARACH WYPEŁNIŁA SIĘ PO
BRZEGI. W TEN MROŹNY, ZIMOWY
DZIEŃ UCZNIOWIE ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PSARACH
WYSTAWILI JASEŁKA.

W uroczystości wzięło udział 73 seniorów ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów z Psar, rodzice młodych artystów
i zaproszeni goście: dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach Helena
Warczok oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach Ewa Wawrzak.
Uczniowie z klas I-VIII, pod okiem nauczycielki Anny Bogackiej, przygotowali
występ muzyczno-teatralny. W pięknych
strojach śpiewali kolędy, grali na cymbałkach oraz wystąpili w przedstawieniu
teatralnym o narodzinach Jezusa Chrystusa. To niezwykłe widowisko zakończył występ solistki.
Seniorzy nagrodzili młodych artystów gromkimi brawami oraz pochwa18

lili ich zaangażowanie i perfekcyjne
wykonanie kolęd i pastorałek. Prezes
Stowarzyszenia Ewa Kozieł serdecznie
podziękowała w imieniu seniorów za
piękny spektakl, który stworzył świąteczną atmosferę i podbił serca widzów. Po
przedstawieniu na dzieci czekała niespodzianka w postaci słodkiego upominku
od dzieciątka Jezus.
Po występach uczniów swoje umie-

kretarz gminy Mirella Barańska-Sorn,
dyrektor GOK Anna Nagły oraz reprezentanci lokalnego środowiska.
Wigilijnemu spotkaniu towarzyszyły serdeczne życzenia, łamanie się
opłatkiem, wspólne kolędowanie przy
akompaniamencie gitary i akordeonu
oraz świąteczne upominki. Było radośnie i wzruszająco, a blask świec i kolorowa choinka wzmacniały magię tego
wyjątkowego wieczoru.
Druga część opłatkowego spotkania była czasem refleksji i wspomnień,
które przywołał multimedialny pokaz
prezentujący najważniejsze klubowe
wydarzenia mijającego roku: 9 wycieczek, czyli 29 dni spędzonych na
wyjazdach, a do tego wiele dużych
i małych spotkań – okolicznościowych,
cyklicznych, biesiadnych, warsztatowych, „pod chmurką”. Dzięki wirtualnej
podróży ożyły wspomnienia, a wraz
z nimi emocje radości przeplatanej
z nostalgią.
I tak w świątecznym nastroju członkowie Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza podsumowali kolejny rok wspólnej
aktywności. Motywacji do działania im
nie brakuje. Należy więc oczekiwać, że
2019 rok będzie dla nich co najmniej
równie owocny jak poprzedni i przyniesie wiele atrakcyjnych, integrujących środowisko chwil. TKG
jętności zaprezentowali seniorzy. Wszyscy wspólnie kolędowali przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał
jeden z członków stowarzyszenia. Nie
zabrakło także solowych popisów wokalnych. Całość zakończył poczęstunek.
Jasełka w Psarach stały się już tradycją. Po sukcesie dwóch pierwszych
przedstawień Ewa Kozieł obiecała powtórkę w przyszłym roku. Red.

Uczniowie z Psar przygotowali dla Seniorów występ muzyczno-teatralny
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ROZMOWA Z WIOLETTĄ BORECKĄ MIESZKANKĄ PSAR, KTÓRA JEST
SPECJALISTĄ PODOLOGIEM

WYWIAD

JAK DBAĆ O STOPY? K IM JEST PODOLOG? I
DL AC ZEGO NIE MOŻNA LE KCEWA Ż YĆ NAWET
NA JM NIE JSZEGO SCHOR ZE NIA . ROZMOWA
Z WIOLET TĄ BOR ECK Ą – M IESZK ANK Ą PSAR ,
K TÓR A JEST SPEC JALISTĄ PODOLOG IE M
Z PRY WATNEGO GABINETU PODOLOG IC ZNEGO
„DBAM O STOPY”.

Pani Wioletto, czym tak naprawdę zajmuje się podolog? Trzeba przyznać, że jest to nazwa, która dla wielu osób może być enigmatyczna.
Podolog jest to osoba, która pomaga dbać o zdrowie
stóp. Zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem
różnych zmian chorobowych w obrębie kończyn dolnych oraz przyczyn schorzeń. Podolog pomaga w przywróceniu właściwego funkcjonowania stóp, dba również o ich wygląd. W przypadku, gdy sama pielęgnacja
okazuje się niewystarczająca, posługując się swoja wiedza i umiejętnościami, wykonuje nieinwazyjne zabiegi
i terapie służące niesieniu ulgi w bolesnych procesach
chorobowych. Wszystkie zabiegi wykonuje w oparciu
o głęboką wiedzę i doświadczenie. Podolog współdziała z lekarzami takimi jak: dermatolog, diabetolog, ortopeda, chirurg.
Rozumiem, że podologię możemy traktować jako
osobną dziedzinę?
Tak. To jest odrębna dziedzina medyczna, wywodzi się
od kosmetologii.
Dlaczego zajęła się Pani tą specyficzną dziedziną?
Od zawsze się tym pasjonowałam. Pomagam leczyć ludzi w różnym wieku. Jeśli chodzi o stopy to nie ma tutaj
zakresu wiekowego. Często zdarza się, że nawet małe
dzieci trafiają do mojego gabinetu. Z zabiegów podologicznych korzystają pacjenci ograniczeni ruchowo,
dotknięci chorobami skóry, kości i stawów, chorobami przemiany materii (cukrzyca), pacjenci z wadliwym
ustawieniem stóp i deformacjami palców czy z różnymi
dolegliwościami na stopach.
Kosmetyką zajmuję się już od dwudziestu lat. Mogę
powiedzieć, bazując na doświadczeniu, że ludzie cały
czas borykają się z różnymi problemami, które dotyczą
właśnie stóp. Zazwyczaj jednak nie wiedzieli gdzie się
z takim problemem udać. Bardzo często pacjenci z wrastającymi paznokciami trafiali do chirurgów, gdzie ich
paznokcie zostały usuwane. Taki zabieg po zagojeniu

Wioletta Borecka prowadzi gabinet podologiczny w Psarach

przynosił rzecz jasna początkową ulgę, ale po czasie
problem powracał. Podolog zajmuje się takimi schorzeniami metodami nieinwazyjnymi.
Czy ludzie bagatelizują problemy związane ze stopami?
To może nie bagatelizacja, a raczej sytuacja krępująca.
Stopy są jednak intymną częścią ciała. Niezbędna jest
tutaj pomoc specjalisty, by odpowiednio rozpoznać
i wyleczyć schorzenie.
Co Panią skłoniło, aby otworzyć gabinet właśnie
w Psarach?
Mieszkam w Psarach i właśnie tutaj chciałam założyć
taką działalność. W przeszłości posiadałam w gminie już
swój gabinet, tylko był to gabinet kosmetyczny.
Gdyby miała zdefiniować Pani kodeks tego, jak powinniśmy dbać o stopy, to co znalazłoby się w tym
zestawieniu?
Przede wszystkim profilaktyka, higiena, odpowiednie
obuwie. To trzy podstawowe zasady, których powinien
przestrzegać każdy. Niezbędna jest również edukacja.
Każde schorzenie potrzebuje bowiem innej wiedzy.
Tytułem końca, czy warto dbać o kondycję naszych
stóp?
Trzeba dbać o nasz zdrowie, trzeba dbać o stopy, bo
one nam służą przez całe życie. Nie możemy lekceważyć
żadnego schorzenia. A gdy coś nam zaczyna doskwierać, od razu należy zgłosić się do osoby, która zna się na
tym problemie.
Dziękujemy za rozmowę.

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.

DRUK: Drukarnia Magic s.c.
NAKŁAD: 4000 egz.
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WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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KALENDARZ WYDARZEŃ
02.02, godz. 09:30

Uniwersytet Dziecięcy w Psarach – wykład, sala bankietowa w Psarach

06.02, godz. 17:00

Koncert Walentynkowy – Chór ITERUM, sala bankietowa w Psarach

11.02, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

24.02, godz. 17:00

Pokaz iluzjonisty Łukasza Podymskiego, sala widowiskowa CUS w Strzyżowicach

28.02, godz. 17:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład, sala bankietowa w Psarach

02.03, godz. 09:30

Uniwersytet Dziecięcy w Psarach – wykład, sala bankietowa w Psarach

04.03, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

05.03, godz. 17:00

Zapusty, sala bankietowa przy OSP Dąbie

07.03, godz. 18:00

Dzień Kobiet w Bibliotece, czyli pokaz mody, sala bankietowa w Psarach

10.03, godz. 17:00

Koncert Ewy Kuklińskiej - sala widowiskowa CUS w Strzyżowicach

14.03, godz. 17:00

Spektakl teatralny dla dzieci, budynek byłej szkoły w Malinowicach

14.03, godz. 17:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład, sala bankietowa w Psarach

18.03, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

21.03, godz. 17:00

Spotkanie z kosmetologiem, sala bankietowa w Psarach

28.03, godz. 17:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład, sala bankietowa w Psarach

30.03, godz. 10:00

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary – sala bankietowa GOK Gródków

04.04, godz. 17:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład, sala bankietowa w Psarach

05.04, godz. 16:00

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, sala bankietowa GOK Gródków

06.04, godz. 09:30

Uniwersytet Dziecięcy w Psarach – wykład, sala bankietowa w Psarach

08.04, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

27.04, godz. 09:30

Uniwersytet Dziecięcy w Psarach – wykład, sala bankietowa w Psarach

29.04, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

01.05, godz. 10:00

Zumba na świeżym powietrzu, boisko wielofunkcyjne przy OK w Preczowie

03.05, godz. 10:00

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja – sala bankietowa OK w Sarnowie

06.05, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

08.05, godz. 18:00

Spotkanie autorskie z M. Gutowską-Adamczyk, sala bankietowa w Psarach

18.05, godz. 09:30

Uniwersytet Dziecięcy w Psarach – wykład, sala bankietowa w Psarach

20.05, godz. 18:00

Psarski Kinomaniak, sala bankietowa w Psarach

25.05, godz. 17:00

Turniej Sołectw, stadion LKS Jedność Strzyżowice

30.05, godz. 17:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład, sala bankietowa w Psarach

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

Godziny oraz program poszczególnych
wydarzeń mogą ulec zmianie.

