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Zakoñczyliœmy budowê ulicy Granicznej
Pod koniec paŸdziernika zosta³a
zakoñczona budowa ulicy Granicznej,
której stan od wielu lat by³ zmor¹
kierowców, rowerzystów i pieszych .
Samorz¹d gminy dziêki wytê¿onym
dzia³aniom doprowadzi³ najwiêksz¹ w
tym roku w naszej gminie inwestycjê
drogow¹ do koñca. Powsta³o ok. 2,6 km
drogi wraz z chodnikiem. Kompleksowo
rozwi¹zano tak¿e problem
odwodnienia drogi buduj¹c nowe
odcinki kanalizacji deszczowej i
odwadniaj¹cej. Ca³kowity koszt
inwestycji po przetargu i robotach
dodatkowych wynosi³ oko³o 4,2 mln
z³otych z czego zgodnie z umow¹
gminie zostanie zwrócone 1 368 000 z
Narodowego Funduszu Przebudowy
Ci¹g dalszy na stronie 20.

Monika Muszyñska na spacerze na ulicy Granicznej z pó³torarocznym synkiem.

Gminny Oœrodek Kultury w Gródkowie dosta³ nowe instrumenty
Nasza gmina dosta³a gwarancjê
dofinansowania na 9 wniosków
z³o¿onych do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jednym z nich by³
wniosek o dofinansowanie doposa¿enia

Gminnego Oœrodka Kultury w
instrumenty muzyczne. Wniosek
opiewa³ na 60 000 z³. z czego 70% tej
kwoty zostanie gminie zwrócone.
Projekt polega³ na zakupie
instrumentów muzycznych
dziêki, którym Zespó³
Orkiestry Dêtej z Góry
Siewierskiej bêdzie móg³
doskonaliæ swoje muzyczne
umiejêtnoœci. Dostawc¹
instrumentów wy³onionym w
ramach zapytania ofertowego
by³o Centrum Muzyczne
Lemañski. Zakup opiewa³ na
kwotê 58 787 z³. W ostatnim
tygodniu do placówki dotar³y
zakupione instrumenty:
saksofon, tr¹bka, klarnet, flet
poprzeczny, akordeony,
Akustyk z GOK prezentuje nowe instrumenty.
keyboard, tr¹bki, skrzypce,

kontrabas i perkusja . Radny z Góry
Siewierskiej Szczepan Kotu³a jest bardzo
zadowolony z tego, ¿e orkiestra bêdzie
mia³a okazjê graæ na sprzêcie dobrej
klasy – W orkiestrze graj¹ muzycy w
ró¿nym wieku, zarówno osoby doros³e,
jak i m³ode. Bardzo nam zale¿a³o przede
wszystkim na tym, aby najm³odsi mieli
okazjê tak samo jak my parê lat temu
rozkochaæ siê w muzyce, by potem
dzieliæ siê ni¹ z publicznoœci¹. Zespó³
doskonali swoje umiejêtnoœci pod
opiek¹ doœwiadczonego muzyka
Tomasza Nowaka. Wierzê ¿e, orkiestra z
nowym sprzêtem wróci do jej lat
œwietnoœci.
Pierwsze próby z nowym sprzêtem
odbêd¹ siê w najbli¿szych tygodniach, a
orkiestra ju¿ nie mo¿e siê doczekaæ
pierwszego wystêpu z nowym lepszym
brzmieniem. Red.
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W naszej gminie kszta³cimy artystów
W naszej gminie dzieci i m³odzie¿
maj¹ okazjê rozwijaæ nie tylko swój
sportowy talent, ale równie¿
artystyczny. Od tego roku szkolnego
dziêki inicjatywie Wójta Tomasza
Sad³onia, Gminny Oœrodek Kultury
ruszy³ z zajêciami plastycznymi,
muzycznymi, malarskimi i tanecznymi
dla uczniów szkó³ podstawowych oraz
gimnazjum znajduj¹cych siê na terenie
naszej gminy. Zajêcia prowadzone s¹ w
szko³ach zaraz po lekcjach, dziêki
czemu rodzice oszczêdzaj¹ czas i
pieni¹dze na dowóz swoich pociech.
- Na zajêciach plastycznych dzieci
poznaj¹ nie tylko podstawy technik
malarskich, ale przede wszystkim
rozbudzaj¹ swoj¹ pasjê tworzenia,
kreatywnoœæ, w wielu grupach widaæ ju¿
co najmniej kilka obiecuj¹cych talentów
plastycznych. - mówi Marzena Ga³ka –
Frejowska instruktorka zajêæ
plastycznych dla dzieci w szko³ach
podstawowych.
W Szkole Podstawowej w

Strzy¿owicach, Sarnowie i Gródkowie
dzieci ucz¹ siê gry na fortepianie i
akordeonie. - Zajêcia s¹ prowadzone
indywidualnie i trwaj¹ 30 minut, a
bierze w nich udzia³ oko³o 20
uczestników. Jest to pierwszy etap, który
ma przygotowaæ i ukierunkowaæ dzieci
do dalszego kszta³cenia muzycznego,
ma on wykszta³ciæ w nich zami³owanie
muzyczne i umuzykalniæ. - mówi
Gra¿yna Wikarek – Meus, instruktor
zajêæ, muzyk z wieloletnim
doœwiadczeniem, emerytowany
dyrektor Szko³y Muzycznej w Bêdzinie.
Aleksander Gwizd z III klasy ze Szko³y
Podstawowej w Strzy¿owicach mówi,
¿e zajêcia mu siê bardzo podobaj¹
– Du¿o siê nauczy³em, a na lekcjach jest
fajnie, kiedyœ na pewno zagram na
akademii.
Nauka tañca prowadzona jest we
wszystkich szko³ach podstawowych
i w gimnazjum. Dzieci i m³odzie¿ ucz¹
siê hip – hopu oraz tañca towarzyskiego.
Zajêcia prowadzi instruktor ze Szko³y

Dzieci podczas pracy na zajêciach plastycznych w SP Strzy¿owice.

Zajêcia taneczne w Szkole Podstawowej w D¹biu.

Aleksander Gwiz z nauczycielk¹ Gra¿yn¹
Wikarek - Meus podczas zajêæ nauki gry.

Tañca Marengo w D¹browie Górniczej.
Eliza Biedroñ mama Karoliny, Daniela i
Oliwii ze SP w D¹biu zapisa³a dzieci na
ró¿ne dodatkowe zajêcia w szkole –
Moje dzieci bardzo siê ciesz¹, ¿e mog¹
braæ udzia³ w nauce tañca, zajêcia
prowadzone s¹ w formie zabawy dziêki
czemu nie kojarz¹ im siê z przykrym
obowi¹zkiem, taki ruch z kolei dobrze
wp³ywa na ich rozwój. Po zajêciach w
domu ka¿de z nich prezentuje sobie
nawzajem to czego siê nauczy³o co
wp³ywa równie¿ na integracjê naszej
rodziny.
Dope³nieniem oferty zajêæ taneczno
– ruchowych dla najm³odszych
mieszkañców naszej gminy s¹ zajêcia
capoeira. Kurs ten jest po³¹czeniem
œwietnej zabawy z æwiczeniami
poprawiaj¹cymi kondycjê fizyczn¹,
gibkoœæ oraz si³ê. S¹ œwietn¹ metod¹ na
poprawê koncentracji i samopoczucia
dziecka. Dziêki po³¹czeniu muzyki i
sztuki walki uczestnicy nie tylko
usprawni¹ swoje cia³o, ale równie¿
poznaj¹ kulturê i tradycjê Brazylii.
Zajêcia prowadz¹ instruktorzy Centrum
sportowego capoeira w Sosnowcu.
Harmonogram zajêæ dostêpny jest na
stronie www.gok-psary.pl. Zapisów
mo¿na dokonywaæ osobiœcie w
siedzibie GOK lub telefonicznie, wiêcej
informacji mo¿na uzyskaæ pod
numerem (32) 267 22 59.
Gminny Oœrodek Kultury w swojej
ofercie nie zapomnia³ równie¿ o
doros³ych mieszkañcach gminy, oni
maj¹ okazjê braæ udzia³ w zajêciach
nauki gry na gitarze jak i zajêciach z
rêkodzie³a artystycznego, fitness czy
wiza¿u. Wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê
w filiach Gminnego Oœrodka Kultury.
W z w i ¹ z k u z d u ¿ y m
zainteresowaniem
kursem tañca,
planowane jest utworzenie grupy dla
osób doros³ych. Wszystkie osoby
chc¹ce wzi¹æ w nich udzia³ mog¹
dokonaæ zapisu telefonicznie lub
osobiœcie w Gminnym Oœrodku Kultury
Gminy Psary, Gródków. ul. Zwyciêstwa
2, tel. 32 267 22 59. Red.
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Bêdzie bezpieczniej na psarskich drogach
W zwi¹zku z licznymi proœbami
mieszkañców zwi¹zanymi z popraw¹
bezpieczeñstwa na dwóch drogach
gminnych ul. Kamiennej i ul. Kolejowej
samorz¹d gminy wprowadzi³ na nich

now¹ organizacjê ruchu.
Na ulicy Kolejowej zainstalowano
w dwóch miejscach progi
zwalniaj¹ce. Mieszkañcy najczêœciej
korzystaj¹cy z tej drogi uwa¿aj¹, ¿e
zmiany s¹ bardzo
korzystne dla ich
bezpieczeñstwa. Spotykam siê z du¿ym
zadowoleniem
mieszkañców, wydajê
mi siê, ¿e poprawa
bezpieczeñstwa jest ju¿
widoczna w ci¹gu tych
paru dni, w których
progi zosta³y
zamontowane. - mówi
Magdalena Ludwik
mieszkaj¹ca na
Jeden z progów zwalniaj¹cych na ulicy Kolejowej.
pobliskiej ulicy Irysów.

Skrzy¿owanie na ulicy Kamiennej.

Na odcinku ulicy Kamiennej od
skrzy¿owania z ulic¹ Szkoln¹ do
skrzy¿owania z ulic¹ Zwyciêstwa
ustawione zosta³y znaki zakazu
zatrzymywania siê. Pojazdy parkuj¹ce na
drodze czêsto uczêszczanej i dosyæ
w¹skiej utrudnia³y widocznoœæ i
poruszanie siê na tym odcinku drogi
zarówno pieszym jak i samochodom. Red.

Remont szatni Or³a D¹bie w Brzêkowicach Dolnych zakoñczony
Ju¿ w 2012 na boisku Or³a D¹bie programu unijnego Programu Rozwoju
Gminna ekipa remontowa
z a k o ñ c z y ³ a i n t e n s y w n e p r a c e ruszy budowa infranstryktury sportowej. Obszarów Wiejskich. Lepsze warunki
remontowe budynku szatni Or³a D¹bie Powstan¹ trybuny oraz ogrodzenie. pomog¹ pi³karzom w rozwoju ich
Projekt zostanie dofinansowany z umiejêtnoœci. Red.
w Brzêkowicach Dolnych.
Budynek przeszed³ generalny remont.
Dach zosta³ pokryty steropap¹,
nastêpnie zrobiono na nim nowe
obróbki blacharskie, a na koniec na
budynku po³o¿ono nowe orynnowanie.
Ponadto budynek ocieplono i pokryto
akrylem. Wymieniono 7 okien wraz z
parapetami zewnêtrznymi i
wewnêtrznymi. £azienkê
wykafelkowano, przerobiono w niej
instalacjê wodn¹ i zamontowano
specjaln¹ instalacjê wywiewn¹ wilgoci.
Jedno z pomieszczeñ zosta³o
wykafelkowane, zamontowano 5
grzejników, w pozosta³ych
pomieszczeniach po³o¿ono marmulit
na draperiach oraz pomalowano œciany i
Budynek Or³a D¹bie z odnowion¹ elewacj¹.
sufity.

Ruszy³a IV edycja bezp³atnych zajêæ komputerowych dla osób
doros³ych w ramach zajêæ Klubu Wiejskiego Informatyka
Specjalnie przygotowany program
przewiduje naukê obs³ugi komputera od
podstaw, dlatego nawet osoby, które
nigdy wczeœniej nie mia³y ¿adnego
kontaktu z komputerem mog¹
uczestniczyæ w tego typu zajêciach.
Po dwumiesiêcznym kursie
uczestnicy bêd¹ wiedzieæ miêdzy
innymi, jak pos³ugiwaæ siê prostymi
programami graficznymi, napisaæ

dokument w Wordzie, wys³aæ e - maila,
porozumiewaæ siê za pomoc¹
komunikatorów, surfowaæ w Internecie,
zgraæ zdjêcia z aparatu cyfrowego czy
pos³ugiwaæ siê arkuszem kalkulacyjnym.
Miejscem spotkañ jest pracownia
komputerowa w siedzibie Gminnego
Oœrodka Kultury w Gródkowie. Kurs
prowadzony jest w ramach dzia³ania
"Odnowa i Rozwój Wsi" objêtego

Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W grudniu rozpocznie siê V edycja
kursu komputerowego. Wszystkich
zainteresowanych z terenu Gminy Psary
prosimy o dokonywanie zapisóww
Gminnym Oœrodku Kultury w
Gródkowie pod nr tel. (32) 267-22-59.
Iloœæ miejsc ograniczona! Decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ. Red.
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Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012
Zbli¿a siê sezon zimowy w zwi¹zku z
tym, jak co roku pojawia siê problem
usuwania œniegu. Przedstawiamy zatem
wykaz instytucji odpowiedzialnych za
zimowe utrzymanie dróg na terenie
gminy Psary wraz z informacj¹ na temat
zarz¹dców dróg w poszczególnych
so³ectwach.
W roku najbli¿szym sezonie
zimowym firm¹ wy³onion¹ w przetargu
odpowiedzialna za zimowe utrzymanie
dróg gminnych to: DROGREM £ukasz
Kyrcz, Teresa Kyrcz. Koordynatorem
Akcji Zima na terenie gminy Psary jest
Wojciech £ukasik, dostêpny w godz.
7.00 – 15.00 pod numerem tel. 32 263
18 94, sta³y dy¿ur pod numerem tel. 604
219 870.

Za utrzymanie zimowe dróg
powiatowych odpowiada Powiatowy
Zarz¹d Dróg w Bêdzinie z/s w
RogoŸniku, ul. Wêgroda 59, tel. 32 287
75 19, 32 287 78 72. Firma obs³uguj¹ca
prace na drogach powiatowych to
WPRD Katowice.
Za drogê krajow¹ 86 - na terenie
Gminy Psary w Sarnowie (w tym równie¿
przejœcie dla pieszych) odpowiada
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Obwód Drogowy w
Wojkowicach Koœcielnych. Kontakt
telefoniczny: 32 67 41 050. Informacje i
interwencje mo¿na równie¿ kierowaæ do
Rejonu w Zawierciu telefon 32 67 23
427. Droga bêdzie odœnie¿ana
systemem patrolowym.
Za drogê wojewódzk¹ nr 913
odpowiada Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40 – 609
Katowice, wykonawc¹ prac akcji zima
jest przedsiêbiorstwo WPRD. Informacje
i interwencje mo¿na kierowaæ do
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa
Robót Drogowych pod nr 512 268 845.
Wykaz dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich z podzia³em na
so³ectwa:

Góra Siewierska – drogi gminne: ul.
Koœciuszki-odc. od ul. Leœnej w kier.
Brzêkowic Wa³, ul. 1- Maja, ul.
Ogrodowa, ul. Kochanowskiego, ul.
Górna (wraz z ³¹cznikiem do DP i
równoleg³a do stadionu), drogi
powiatowe: ul. Koœciuszki, ul. Leœna, ul.
Szopena – do Brzêkowic Górnych

D¹bie – drogi gminne: D¹bie
Chrobakowe, ul. Koœcielna-odc. od
lustra do Buchacza, drogi powiatowe: ul.
Pocztowa, ul. Dolna, ul. Koœcielna, ul.
D¹bie Górne, droga do cmentarza.

Gródków – drogi gminne: ul.
Kolejowa, ul. Poprzeczna, ul.

Po³udniowa, ul. Kwiatowa, ul. Spokojna,
ul. Wschodnia, ul. Leœna – odc. w lesie,
ul. Dojazdowa, ul. Wspólna; drogi
powiatowe: ul. Górna, ul. Grodziecka,
ul. Leœna, ul. Pokoju,

Malinowice – drogi gminne: ul.
Strumyczna, ul. Zielona, ul. Krótka, ul.
Jasna, ul. Ogrodowa, ul. Brzozowa, ul.
Bory, drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul.
Wiejska, ul. S³oneczna

Psary – drogi gminne: ul. Graniczna,
ul. Kolejowa, ul. Górna, ul. Kamienna,
ul. Boczna, ul. £¹czna, ul. Leœna, ul.
Wolnoœci, ul. Wspólna, ul. Kasztanowa,
ul. Polna, ul. Reymonta, ul. Grabowa, ul.
Malinowicka (do ZOZ), ul. Irysów; drogi
powiatowe: ul. Akacjowa, ul. Szkolna,
ul. Wiejska, ul. Malinowicka, ul.
Gródkowska

Sarnów – drogi gminne: ul. Szkolna, ul.
Podgórna (od str. wschodniej), ul.
Podgórna, ul. Spacerowa, ul. Kamienna,
ul. Jasna, ul. Stara, ul. Browarna, ul.
Zielona, ul. Krótka, ul. Gruntowa, ul.
Poprzeczna, ul. W¹ska, ul. Leœna, ul.
Piaskowa, ul. Nowa, ul. ródlana-od ul.
G³ównej, ul. Œrodkowa, ul. Parkowa, ul.
G³ówna (od skrzy¿owania z ul. Wiejsk¹
do Stacji Paliw), drogi powiatowe: ul.
G³ówna, ul. Wiejska, ul. ródlana; drogi
miejskie: ul. Graniczna (odpowiedzialny
UM Bêdzin)

Strzy¿owice – drogi gminne: ul. Belna
(hektary), ul. Graniczna, ul. Boczna, ul.
Szopena, ul. Ogrodowa, ul. Cicha, ul.
Podwale I, II, III, ul. Szosowa (równoleg³a
do ul. Szosowej DW -913 w kierunku ul.
Podwale II), ul. Szosowa (na zachód od
stacji Trafo), ul. Parkowa ( na wschód od
ul. Parkowej – DP), drogi powiatowe: ul.
Parkowa, ul. Belna, ul. 1 Maja

Preczów – drogi gminne: ul. Szkolna

(od ul. Wiejskiej do mostu na Przemszy),
ul. Sosnowa, ul. Górna, ul. BrzeŸna, ul.
Zielona, ul. Jaworowa, ul. Wiejska (od
ul. Sosnowej do ul. Górnej), drogi
powiatowe: ul. Wiejska, ul. Dêbowa, ul.
Polna.

Brzêkowice – drogi gminne:
Brzêkowice Wa³, Brzêkowice
Poddzwonek
Ponadto drogami powiatowymi jest
ci¹g: Strzy¿owice Biska – Brzêkowice
Dolne – Gol¹sza Dolna - Brzêkowice
Dolne - D¹bie oraz ci¹g dróg Góra
Siewierska – Brzêkowice Górne Gol¹sza Górna – D¹bie Górne.
Droga wojewódzka nr 913 w
miejscowoœciach: Gródków - ul.
Zwyciêstwa, Psary – ul. Zwyciêstwa,
Strzy¿owice – ul. Szosowa, Góra
Siewierska – ul. Szosowa.
Przypominamy, ¿e firmy wykonuj¹ce
odœnie¿anie nie maj¹ w swoim zakresie
odœnie¿ania chodników przy drogach.
W³aœciciele nieruchomoœci, zgodnie z
ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach s¹ zobowi¹zani do
utrzymania czystoœci i porz¹dku przez
uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ ich nieruchomoœci
Pamiêtajmy, ¿e jako w³aœciciele i
zarz¹dcy budynku maj¹ obowi¹zek
zapewnienia bezpiecznego
u¿ytkowania danego obiektu
budowlanego w razie wystêpowania
niekorzystnych warunków
atmosferycznych. W czasie zimy nale¿y
usun¹æ z elementów elewacji sople,
bry³y, nawisy lodowe i œniegowe,
mog¹ce zagroziæ bezpieczeñstwu osób
znajduj¹cych siê na ci¹gach pieszych i
jezdnych przebiegaj¹cych bezpoœrednio
przy budynku. Red.
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Gmina otwarta na potrzeby
najm³odszych i rodziców
Przygotowania do nowego roku
szkolnego zbieg³y siê w czasie z
medialn¹ dyskusj¹ na temat
wprowadzenia przez samorz¹dy
dodatkowych op³at za us³ugi
œwiadczone przez przedszkola powy¿ej
5 bezp³atnych godzin. Wiele
samorz¹dów dopiero teraz
podejmowa³o w tej sprawie uchwa³y. W
gminie Psary taka uchwa³a zosta³a
podjêta ju¿ w 2009 roku. Po dokonaniu
szczegó³owych analiz i kalkulacji
ustalono op³atê w wysokoœci 1 z³ za
ka¿d¹ godzinê powy¿ej realizacji
podstawy programowej. Ustalaj¹c jej
wysokoœæ d¹¿yliœmy do osi¹gniêcia
dochodów zbli¿onych do uzyskiwanych
przed 2009 rokiem z tytu³u op³at za
czêœciowe przygotowanie posi³ków tak,
by w ¿aden sposób nie uszczupliæ
rodzinnych bud¿etów. W porównaniu
do innych samorz¹dów mamy obecnie
jedn¹ z najni¿szych stawek za us³ugi
œwiadczone przez przedszkola.
Samorz¹d d¹¿y tak¿e do
systematycznego podnoszenia jakoœci
oferty edukacyjnej przedszkoli i
oddzia³ów przedszkolnych oraz
zwiêkszenia liczby dzieci
uczestnicz¹cych w edukacji
przedszkolnej. Jest to mo¿liwe m.in.
poprzez realizacjê w naszych
placówkach
projektów
wspó³finansowanych ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
tj. projektu „Tata, mama, przedszkole i
ja” oraz projektu realizowanego w
Przedszkolu w Sarnowie - „Mali
odkrywcy - grupy wspierania rozwoju
ma³ych dzieci w wieku 0-4 lat”„Tata,
mama, przedszkole i ja”
W pierwszym roku trwania projektu w

zajêciach
dodatkow
y c h
wziê³o
udzia³
2 7 5
przedszk
olaków
( 3 - 5
latków) , a
w ramach
dodatkow
e g o
naboru do Dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego w Gródkowie podczas zajêæ muzycznotanecznych realizowanych z programu unijnego.
g r u p
popo³udni
Mali odkrywcy - grupy wspierania
owych przyjêto 45 dzieci. Ponadto
ka¿da z placówek zosta³a wyposa¿ona w rozwoju ma³ych dzieci w wieku 0-4 lat
Celem projektu jest wspieranie i
identyczne komplety nowoczesnych
pomocy dydaktycznych i materia³ów stymulowanie rozwoju ma³ych dzieci
plastycznych. Odbywa³y siê te¿ p r z e z p o w s t a n i e d w ó c h g r u p
wyjazdowe warsztaty teatralne zabawowych oraz zwiêkszenie
zorganizowane
w Teatrze Dzieci zaanga¿owania rodziców w dzia³aniu na
Zag³êbia w Bêdzinie. Umo¿liwiaj¹c r z e c z e d u k a c j i d z i e c i p o p r z e z
d ³ u ¿ s z e p r z e b y w a n i e d z i e c i w uczestnictwo w zajêciach, wspieranie
placówkach w ramach projektu ich w pe³nieniu ról rodzicielskich i
wyd³u¿ono ich czas pracy. Ale nie tylko p o d n i e s i e n i e œ w i a d o m o œ c i
dzieci zosta³y objête wsparciem, wychowawczej.
Systematyczne spotkania grup
równie¿ ich rodzice, dla których odby³y
siê indywidualne konsultacje z rozpoczê³y siê od 1 marca 2011 roku.
l o g o p e d a m i o r a z z a t r u d n i o n y m Oprócz zajêæ grup zabawowych w
psychologiem, a w ramach Szko³y Przedszkolu w Sarnowie odbywaj¹ siê
W y c h o w a n i a d l a R o d z i c ó w szkolenia i konsultacje dla rodziców
z o r g a n i z o w a n o w a r s z t a t y oraz zajêcia w wodzie dla rodziców z
i szkolenia. Wsparciem objêto tak¿e 16 dzieæmi, usprawniaj¹ce rozwój
nauczycieli, dla których zorganizowano ruchowy maluchów . Doposa¿one
3-godzinne szkolenie przygotowuj¹ce zosta³y sale zajêæ, zakupiono pomoce i
do prowadzenia zajêæ z dzieæmi w zabawki dla ma³ych dzieci.
Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu
sposób niestereotypowy i równoœciowy.
oferty
poszczególnych przedszkoli:
We wrzeœniu br. po przeprowadzonej
rekrutacji uzupe³niaj¹cej rozpocz¹³ siê Przedszkole Publiczne w
drugi rok realizacji projektu. Projekt Strzy¿owicach:
Liczba oddzia³ów: 5
potrwa do 30 czerwca 2012 roku.
Liczba dzieci: 125
P³atne zajêcia z jêzyka angielskiego
Zajêcia dodatkowe w ramach
projektu „Tata, mama, przedszkole i ja”:
• zajêcia logopedyczne,
• zajêcia plastyczno – teatralne,
• z a j ê c i a g i m n a s t y k i
ogólnorozwojowej,
• zajêcia muzyczno – taneczne,
• zajêcia reedukacyjne,
•Szko³a Wychowania dla Rodziców,
•zajêcia w grupach popo³udniowych,
•wyd³u¿enie czasu pracy
przedszkola.
Przedszkole Publiczne w Sarnowie:
L i c z b a o d d z i a ³ ó w : 3
L i c z b a
d z i e c i :
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Zajêcia z gimnastyki realizowane w ramach projektu “Tata, mama, przedszkole i Ja”
Zajêcia z jêzyka angielskiego
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Zajêcia dodatkowe w ramach projektu
„Tata, mama, przedszkole i ja”:
• zajêcia logopedyczne,
• zajêcia plastyczno – teatralne,
•zajêcia gimnastyki
ogólnorozwojowej,
• zajêcia muzyczno – taneczne,
• zajêcia reedukacyjne,
• Szko³a Wychowania dla
Rodziców,
• zajêcia w grupach
popo³udniowych.
Zajêcia
grup zabawowych w
ramach projektu „Mali odkrywcy”
Oddzia³y Przedszkolne przy Szke
Podstawowej w D¹biu:
Liczba oddzia³ów: 2
Liczba dzieci: 42
Zajêcia z jêzyka angielskiego
Zajêcia dodatkowe w ramach projektu
„Tata, mama, przedszkole i ja”:
• zajêcia logopedyczne,
• zajêcia plastyczno – teatralne,
• z a j ê c i a g i m n a s t y k i
ogólnorozwojowej,
• zajêcia muzyczno – taneczne,
• zajêcia reedukacyjne,
• Szko³a Wychowania dla Rodziców,
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Zajêcia muzyczne w ramach projektu “Tata, mama, przedszkole i Ja”.

•wyd³u¿enie czasu pracy
• zajêcia logopedyczne,
przedszkola.
• zajêcia plastyczno – teatralne,
Oddzia³y Przedszkolne przy Szkole
• z a j ê c i a g i m n a s t y k i
P o d s t a w o w e j w G r ó d k o w i e : ogólnorozwojowej,
L i c z b a o d d z i a ³ ó w : 2
• zajêcia muzyczno – taneczne,
L i c z b a
d z i e c i :
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• zajêcia reedukacyjne,
Zajêcia z jêzyka angielskiego
• Szko³a Wychowania dla Rodziców,
Zajêcia dodatkowe w ramach projektu
•wyd³u¿enie czasu pracy
„Tata, mama, przedszkole i ja”:
przedszkola. Red.

Wójt Gminy Psary sedrecznie zaprasza na:
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœæi 11 listopada
W programie uroczystoœci:
10:00 Msza za Ojczyznê w Koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w D¹biu,
11:00 Uroczysty przemarsz do Remizy OSP w D¹biu,
11:15 Monta¿ s³owno - muzyczny w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y ze SP w
D¹biu,
12:00 Wystêpy Zespo³ów Œpiewaczych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Psary.

Serdecznie zapraszamy na koncert
zespo³u:

25.11.11 o godz. 18:00,
w Gminnym Oœrodku Kultury w
Gródkowie.
W programie muzyczne standardy
rockowe, bluesowe, reggae i inne.
Wstêp wolny!

Marz¹ Ci siê wystêpy na scenie?
Myœlisz o szkole teatralnej?
Mamy dla Ciebie dobr¹ wiadomoœæ,
tworzymy Gminny Teatr!
Serdecznie zapraszamy doros³ych oraz m³odzie¿,
którzy chcieliby stworzyæ teatr, na spotkanie
organizacyjne 18. 11. 2011 o godz. 17:00, które
odbêdzie siê w Gminnym Oœrodku Kultury
w Gródkowie.
Udzia³ w zajêciach jest
bezp³atny!
Teatr bêdzie prowadzi³ Andrzej
Ciszewski, doœwiadczony
instruktor teatralny, absolwent
re¿yserii u Jana Machulskiego,
twórca teatru Preventorium.
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Wybraliœmy M³odzie¿ow¹ Radê Gminy
10 paŸdziernika we wszystkich
szko³ach znajduj¹cych siê na terenie
naszej gminy odby³y siê wybory do
M³odzie¿owej Rady Gminy.
Kampania wyborcza do
M³odzie¿owej Rady Gminy rozpoczê³a
siê tu¿ po oficjalnym rozwieszeniu na
tablicach og³oszeniowych i gazetkach
klasowych list kandydatów. Na lekcjach
wiedzy o spo³eczeñstwie i godzinach
wychowawczych uczniowie
konstruowali programy wyborcze i
tworzyli komitety poparcia
poszczególnych kandydatów. Na
przerwach trwa³a o¿ywiona kampania

wyborcza. Kandydaci rozmawiali z
wyborcami, prezentuj¹c swoje
propozycje. Po lekcjach agitacja
wyborcza przenosi³a siê na portale
spo³ecznoœciowe: nasza-klasa i
facebook. Korzystaj¹c z komunikatora
gadu-gadu wymieniano opinie i
namawiano do licznego udzia³u w
wyborach. Kandydaci wzorem
doros³ych prezentowali zabawne
zdjêcia i filmiki ze swoim udzia³em.
Ca³oœæ mimo zabawowego charakteru
stanowi³a wa¿n¹ lekcjê demokracji,
przygotowuj¹c do przysz³ego, doros³ego
udzia³u w ¿yciu publicznym.
Najwa¿niejsze
postulaty kandydatów
na m³odzie¿owych
r a d n y c h t o :
zorganizowanie bazy
r e k r e a c y j n o
sportowej (zw³aszcza
w miejscowoœciach, w
których jej nie ma),
at r ak cy j n e i
ukierunkowane na
potrzeby m³odzie¿y
zajêcia w godzinach
Gimnazjaliœci stoj¹ w kolejce po karty do g³osowania.
popo³udniowych,
czêstsze i bezpieczne

dyskoteki dla m³odzie¿y. O tym jak
wygl¹da³a kampania oczami uczniów
mo¿emy przeczytaæ na stronie. .... w
G³osie Szkolnym.
W wyniku g³osowania na radnych
zostali wybrani:
Okrêg wyborczy Nr I – Gimnazjum w
Psarach: Natalia Dembiñska, Izabela
Klusa, Beata Swoboda, Magdalena
Szastak, Marta Szczypa, Monika Wylon.
Okrêg wyborczy Nr II – Szko³a
Podstawowa w Strzy¿owicach: £ukasz
Nalepa, Ewa Bia³as, Kamila Bury.
Okrêg wyborczy Nr III – Szko³a
Podstawowa w D¹biu: Jonasz Kaliñski,
Weronika Sobczyk.
Okrêg wyborczy Nr IV – Szko³a
Podstawowa w Sarnowie: Adrian
Korzeb, Karolina Nowak.
Okrêg Wyborczy Nr V – Szko³a
Podstawowa w Gródkowie: Karolina
Dobrzañska, Alicja Jêsiek.
Pierwsza sesja M³odzie¿owej Rady
Gminy, zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹
MRG, odbêdzie siê miêdzy 14, a 25
listopada. Wszystkim Radnym
serdecznie gratulujemy uzyskanego
poparcia i ¿yczymy wielu sukcesów.
Red.

Rada Gminy Informuje
26 paŸdziernika 2011r. w Oœrodku
Kultury w Sarnowie odby³a siê XII sesja
Rady Gminy. Jej efektem by³o przyjêcie
8 uchwa³, na mocy których:
Dokonano wyboru ³awników na
kadencjê w latach 2012 – 2015.
£awnikiem do S¹du Rejonowego w
Bêdzinie do orzekania w sprawach
rodzinnych zosta³a wybrana Pani
Agnieszka £azarska,

Do orzekania w S¹dzie Okrêgowym w
Katowicach w sprawach rodzinnych

Lipa drobnolistna, która roœnie przy ulicy
Bocznej w Psarach zosta³a uznana za
pomnik przyrody na XII Sesji Rady gminy.

zosta³a wybrana Pani
Dagmara Jab³oñska,

Do orzekania w S¹dzie
O k r ê g o w y m w
Katowicach w sprawach
karnych zosta³a wybrana
Pani Halina Barañska.
Uchwalono zmiany w
za³¹czniku do Uchwa³y w
sprawie przyjêcia
r e g u l a m i n u
dofinansowania w
ramach „Programu
przydomowych
oczyszczalni œcieków na
terenie Gminy Psary”
poprzez skorygowanie i
uszczegó³owienie poprzednich
zapisów.
Uznano za pomnik przyrody drzewo
z gatunku lipa przy ul. Bocznej w
Psarach.
Rozpatrzono skargê Pañstwa
El¿biety, Józefa, Jana Lorenc, uznaj¹c j¹
za bezzasadn¹.
Przyjêto zmiany w bud¿ecie gminy,
zwi¹zane z przeznaczeniem m.in.
œrodków finansowych na zakup dzia³ki
przy ul. Szkolnej w Malinowicach celem
poszerzenia zatoki do zawracania

Radni podczas g³osowania.

autobusów oraz na zakup stojaków tzw.
czteropaków dla mieszkañców so³ectwa
Preczów i czêœci so³ectwa Sarnów.
Zatwierdzono do realizacji program
„Zapewnienia mo¿liwoœci selektywnej
zbiórki odpadów poprzez zakup
stojaków tzw. czteropaków dla
mieszkañców so³ectwa Preczów i czêœci
so³ectwa Sarnów.
Wyra¿ono zgodê na nabycie
nieruchomoœci przy ul. Szkolnej w
Malinowicach z przeznaczeniem do
wybudowania pêtli do zawracania
autobusów. Red.
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„Muzyki czar...”
W atmosferze ciep³ego, jesiennego,
paŸdziernikowego wieczoru w
Gminnym Oœrodku Kultury Gminy
Psary w Gródkowie odby³ siê koncert
muzyki klasycznej, operetkowej i
musicalowej pt.: „Muzyka lekka, ³atwa i
przyjemna”. Oficjalnego otwarcia
koncerty dokona³ Wójt Gminy Psary –
Tomasz Sad³oñ, który wyrazi³ swoje
zadowolenia, i¿ tego typu dzia³alnoœæ
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem i
aprobat¹ mieszkañców.
Na grodkowskiej scenie wyst¹pili:
Mariola Œcibich – P³azak sopranistka,
która wystêpowa³a na wielu scenach
operowych miêdzy innymi: Opery
Krakowskiej, Opery Szczeciñskiej oraz
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Oprócz
partii operowych i operetkowych w jej
szerokim repertuarze znajduj¹ siê
równie¿ pieœni i utwory musicalowe, a
tak¿e utwory oratoryjno – kantatowe.
Artystce akompaniowa³ na fortepianie
Andrzej Sarapata – artysta muzyk,

cz³onek zespo³u „Ziemi
Bêdziñskiej”.
Ogromny zachwyt
wœród widowni
wzbudzi³ piêkny koncert
na nieco zapomnianym
instrumencie jakim jest
akordeon guzikowy,
który wykona³ Tomasz
Grzyb – absolwent
Akademii Muzycznej w
Katowicach. Laureat
Dyrektor GOK i prowadz¹ca imprezê Gra¿yna Wikarek wielu przegl¹dów i
Meus na scenie z artystami.
konkursów muzycznych.
Gminy Psary – Tomasz Sad³oñ, Radni:
Wœród zagranych
utworów mo¿na by³o us³yszeæ nie tylko Ma³gorzata Pasek. Gra¿yna Polasiak,
s t a n d a r d y m u z y k i k l a s y c z n e j i Szczepan Kotu³a oraz Krzysztof Dulko.
operetkowej, ale równie¿ najs³ynniejsze Magiczna atmosfera koncertu udzieli³a
utwory musicalowe jak s³ynna „Pieœñ siê wszystkim, licznie przyby³ym
Dorotki” z musicalu „Czarnoksiê¿nik z s ³ u c h a c z o m , a w s p a n i a ³ y m
Oz” oraz najs³ynniejsze utwory grane na z a k o ñ c z e n i e m b y ³ o w s p ó l n e
akordeonie w tym niezapomniane odœpiewanie piosenki „Usta milcz¹...”
przez wykonawców oraz s³uchaczy,
„Libertango” Astora Piazzolli.
Wœród zaproszonych goœci byli Wójt którzy podziêkowali za wystêp
gromkimi brawami. Red.

Petersburscy pedagodzy z wizyt¹ w gimnazjum
Koñcem wrzeœnia goœciliœmy w
Gimnazjum w Psarach
delegacjê
nauczycieli ze szko³y dla dzieci
niewidomych i niedowidz¹cych w
Petersburgu w sk³adzie: dyrektor
szko³y, dwóch jego zastêpców, dwie
nauczycielki oraz sponsor
stale
wspó³pracuj¹cy ze szko³¹.
Celem wizyty by³o zawi¹zanie
wspó³pracy miêdzy naszymi szko³ami a
szko³¹ dla dzieci niewidomych i
niedowidz¹cych z D¹browy Górniczej
oraz liceum sztuk artystycznych z Kerczu
na Ukrainie.
Pomys³ takiej wspó³pracy narodzi³ siê,
kiedy wszystkie zainteresowane
wspó³prac¹ strony spotka³y siê zim¹ w
naszej szkole. Uznaliœmy, ¿e w
kontekœcie mo¿liwoœci, jakie daje nam
cz³onkostwo w Unii Europejskiej,
mo¿emy stworzyæ kr¹g partnerski o doœæ

ciekawej, a na pewno ró¿norodnej Krakowa, Zakopanego, Jasnej Góry.
strukturze. W takim zespole ka¿da ze
Mamy nadziejê, ¿e wszystkie nasze
stron ma coœ ciekawego do zaoferowania wspólne plany doczekaj¹ siê realizacji i
drugiej i sama równie¿ coœ zyskuje.
bêdziemy mogli cieszyæ siê wspania³ymi
W tej chwili poszukujemy jeszcze efektami tego przedsiêwziêcia. Red.
jednego partnera z UE, bo taki jest
wymóg okreœlony w
regulaminie projektu, który
chcielibyœmy wspólnie
zrealizowaæ.
Spotkanie okaza³o siê
bardzo owocne, wszystkie
strony okreœli³y swoje cele i
oczekiwania. Opracowano
tak¿e wstêpny zakres
wspólnych dzia³añ.
Poza merytorycznymi
spotkaniami nasi goœcie
uczestniczyli w atrakcjach,
Goœcie z Sankt Petersburga z nauczycielami i uczniami
j a k i e d l a n i c h
z gimnazjum.
przygotowaliœmy: zwiedzanie

Wyjazd integracyjnyuczestników grupy
„Nadzieja”
20.09.2011r. Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej zorganizowa³ wyjazd
integracyjny do Œwierklañca dla
uczestników grupy ''Nadzieja''.
W wyjeŸdzie bra³o udzia³ osiem
rodzin z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
Podczas wyjazdu zwiedzono park w
Œwierklañcu i parkowe mini zoo.

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y przeja¿d¿ki
bryczkami i na kucykach. Ponadto
zosta³o zorganizowane ognisko
integracyjne wraz z pieczeniem
kie³basek, otrzymanych w formie
darowizny od Pañstwa Ewy i Jacka Bara
w³aœcicieli Zak³adu RzeŸniczoWêdliniarskiego w Mierzêcicach. Red.

Uczestnicy wyjazdu integracyjnego.
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G£OS SZKOLNY
ZEPSUTY PLUS KUD£ATY - DUET IDEALNY ! ;)
„Pies asystuj¹cy” – o co w ogóle
chodzi?
Pies przewodnik, pies serwisowy, pies
dla osoby nies³ysz¹cej i pies
sygnalizuj¹cy ataki padaczki.
Rol¹ takich psów jest ulepszenie
i pomoc w ¿yciu osób
niepe³nosprawnych.
Psy asystuj¹ce nie s¹ czêsto spotykane
na ulicach, poniewa¿ wyszkolenie
takiego psa zajmuje oko³o 2 lat, a
fundacji zajmuj¹cych siê tym jest w
Polsce niewiele. Mam jednak nadziejê,
¿e w szybkim czasie widok cz³owieka z
psem asystuj¹cym przestanie byæ
sensacj¹, a stanie siê czymœ
codziennym.
Sama mia³am wiele szczêœcia,
poniewa¿ Kalla mój pies terapeutyczny
trafi³a do mnie ju¿ po pó³ roku od
z³o¿enia w Fundacji DOGIQ aplikacji.
Od czasu kiedy usiad³am na 'krzeœle z
kó³kami' wykonanie niektórych
czynnoœci jest niewykonalne, np.
podniesienie czegoœ z pod³ogi. W takich
w³aœnie momentach pomaga mi Kalla.
U wiêkszoœci osób napotkany pies
asystuj¹cy wzbudza sympatiê - chcemy
podejœæ, pog³askaæ go, mo¿e
i poczêstowaæ czymœ dobrym. Je¿eli
sami mamy psa, chêtnie pozwalamy mu

podbiec do psa asystuj¹cego, pow¹chaæ
go, przywitaæ siê z nim, pobawiæ.
Tymczasem cz³owiek ze swoim psempomocnikiem dok¹dœ id¹, coœ chc¹
za³atwiæ, byæ mo¿e siê spiesz¹ - a mo¿e
po prostu wybrali siê na spokojn¹
przechadzkê. Pies w kamizelce jest
w pracy, skoncentrowany na jak
najlepszym jej wykonaniu. Wszelkie
gesty i ha³asy z naszej strony rozpraszaj¹
go - je¿eli podoba Ci siê pies asystuj¹cy
to oczywiœcie mo¿esz to wyraziæ, ale
zwróæ siê do cz³owieka, a nie do psa.
N I E
Z A P O M I N A J !

Pies w uprzê¿y jest w pracy. Osoby
postronne nie powinny go wówczas
g³askaæ i dekoncentrowaæ np. wo³aniem,
cmokaniem czy chwaleniem!
?
Zawsze najpierw przywitaj siê

z opiekunem psa - w tym "stadzie" to
on jest szefem i ignorowanie jego
obecnoœci powoduje zachwianie
porz¹dku w psiej g³owie.

zaczepiany na ka¿dym kroku.
?
Nie dotykaj psa asystuj¹cego bez

wyraŸnej zgody jego opiekuna.
?
Nie czêstuj psa asystuj¹cego

¿adnymi przysmakami, choæbyœ
bardzo chcia³.
?
Nie pozwalaj swojemu psu

podbiegaæ do psa asystuj¹cego, aby
"siê zaprzyjaŸni³".
?
Zapytaj opiekuna psa o zgodê jeœli

nie bêdzie mia³ ochoty na
pogawêdkê lub nie pozwoli Ci na
kontakt z psem. Niektórych psich
asystentów bardzo to rozprasza - Ty
te¿ nie czu³byœ siê komfortowo

widzisz, ¿e pies ma problem z
wykonaniem æwiczenia, a Ty
chcia³byœ pomóc. Zwykle twoja
pomoc nie jest konieczna - pies w
koñcu sobie poradzi, a ¿e zabierze
mu to wiêcej czasu nie znaczy, ¿e
dla osoby niepe³nosprawnej stanowi
to problem.
Aleksandra Mosio³

nauczycielach naszej szko³y. Trzeba
przyznaæ, ¿e trochê niektórych
obsmarowaliœmy, ale ogólnie raczej siê
im podlizaliœmy. A wszystko to za
spraw¹ skeczu o nauczycielach oraz
tajemniczego echa, które wczeœniej
kr¹¿y³o po szkole pods³uchuj¹c
i obserwuj¹c naszych pedagogów, a na
akademii zaprezentowa³o ich sylwetki
i zachowania. Zabawa w „Echo”
polega³a na tym, ¿e poszczególni
uczniowie opowiadali o nauczycielach,
a ochotnicy spoœród uczniów
odgadywali ich nazwiska. No có¿!
Wielu nauczycieli by³o zaskoczonych, a
mo¿e i zawstydzonych „prawd¹” o

sobie. Zabawa jednak wszystkim siê
podoba³a.
Ale to nie wszystko. Zosta³a równie¿
przygotowana wystawka fotograficzna
pod has³em „Nauczyciele te¿ byli
dzieæmi”. Zdjêcia przedstawia³y
naszych nauczycieli z okresu
dzieciñstwa. Oj, niezwykle trudno by³o
nam „rozszyfrowaæ”, kto znajduje siê na
tych zdjêciach. By³o weso³o i zabawnie.
Po programie artystycznym wrêczyliœmy
kwiaty nauczycielom
i uroczyœcie
zakoñczyliœmy œwiêtowanie w naszej
szkole Dnia Edukacji Narodowej.
Natalia Kotu³a, Karolina Paks
SP Strzy¿owice

?
Nie obra¿aj siê, je¿eli opiekun psa

ŒWIÊTOWANIE DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ
W SP STRZY¯OWICE
14 paŸdziernika obchodzony jest
Dzieñ Edukacji Narodowej potocznie
zwany po prostu Dniem Nauczyciela.
W naszej szkole œwiêtowaliœmy go
pi¹tek. Na uroczystoœci obecni byli
nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni

goœcie - pedagodzy, którzy kiedyœ uczyli
w naszej szkole. Uczniowie pod opiek¹
nauczycieli przygotowali program
rozrywkowo – artystyczny.
Akademia ta wysz³a nam uczniom
nadzwyczajnie. Nasze wystêpy,
zw³aszcza klas szóstych przyznamy
nieskromnie, by³y wystrza³owe.
W programie by³o miêdzy innymi co

nie
co

o

G£OS SZKOLNY

CO S£YCHAÆ
W PIERWSZEJ KLASIE?
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G£OS SZKOLNY
12
GIMNAZJUM W PSARACH NA SPORTOWO - BIEGI PRZE£AJOWE
Dnia 5.10.2011 r. w Czeladzi w
parku „Grabek” odby³y siê sztafetowe
biegi prze³ajowe dziewcz¹t i ch³opców.
Walka toczy³a siê o mistrzostwo
powiatu bêdziñskiego. Niestety nie
uda³o nam siê zwyciê¿yæ i zajêliœmy
miejsce poza podium. Jednak wszyscy
uczestnicy zas³u¿yli na wyró¿nienie.
Miejsce I zajê³y dziewczyny z GrodŸca i
ch³opcy z Wojkowic. Z naszego
gimnazjum w biegu dziewcz¹t udzia³
wziê³y: Anna Krzywda i Dominika
Budziosz z klasy I oraz Wiktoria
Banasiak, Ola Klimczyk, Paulina
Kamiñska, Paulina Kozio³ i Faustyna
Trzcionka z klasy II. Natomiast w biegu
ch³opców: Jan Adamiak, Pawe³ Krzy¿ak,
Marcel Madej i Krystian Wiœniewski z

I
N
F

klasy II oraz Fabian Duda i Kamil
Foltynowicz z klasy III. Bardzo
¿a³ujemy, ¿e nie wygraliœmy, ale
bêdziemy du¿o æwiczyæ i na pewno
w przysz³oœci zwyciê¿ymy.
Uczestnicy biegu bardzo dobrze siê

G³os Szkolny jest dodatkiem do G³osu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:
?
Gimnazjum im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Psarach
?
Szko³y Podstawowej im. Tadeusza Koœciuszki w D¹biu
?
Szko³y Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie
?
Szko³y Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
?
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Polakowskiego w Strzy¿owicach

bawili i z pewnoœci¹ czêœciej bêdziemy
braæ udzia³ w tego typu imprezach.
Edyta Sobieraj, Gimnazjum Psary

Formatowanie i sk³ad gazetki:
?
Konrad Mokrski
?
Piotr Olesiak
?
Bartosz Lenart
?
Krystian Wróbel
?
Piotr Kozie³

pod opiek¹ K.Nawrot (GimPsary)
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INFORMACJE

Pó³metek projektu „Dom Kultury +” ju¿ za nami
W ramach Projektu „Akademia
Sztuki i Tradycji” odby³a siê ju¿ po³owa
zaplanowanych tematycznie
warsztatów z zakresu rêkodzie³a
artystycznego. Za nami miêdzy innymi
zajêcia z filcowania, tworzenia ozdób z
siana, wiórków osikowych oraz
decoupagu.
Wszystkie dotychczasowe zajêcia
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
Wœród uczestników nie zabrak³o dzieci i

m³odzie¿y, jak i osób starszych. W
ramach zajêæ uczestnicy tworzyli
ró¿norodne dzie³a i ozdoby. Poœród prac
znalaz³y siê piêkne filcowane kwiaty,
zwierz¹tka z siana, kolorowe
kompozycje i kwiaty z wiórów
osikowych oraz przepiêkne dekoracje
wykonane technik¹ decoupagu, które
zdobi³y zwyk³e przedmioty
codziennego u¿ytku.
W ramach Projektu zaplanowano
jeszcze warsztaty z bibu³karstwa,

haftowania oraz szyde³kowania. Zajêcia
odbywaj¹ siê wed³ug harmonogramu
zamieszczonego na stronie
www.gok-psary.pl, a udzia³ w nich jest
bezp³atny. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do
skorzystania z ofert naszych zajêæ.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod
numerem (32) 267 22 59 lub w siedzibie
Gminnego Oœrodka Kultury w
Gródkowie. GOK.

Wrêczenie stypendiów Wójta Gminy Psary
12 paŸdziernika w Urzêdzie Gminy
w Psarach Wójt Gminy Psary wrêczy³
najzdolniejszym uczniom z terenu
naszej gminy stypendia.
Stypendystami zostali: Agelika W¹tor
zdobywczyni licznych nagród w
szermierce, miêdzy innymi srebrnego
medalu w dru¿ynie na Mistrzostwach
Œwiata Juniorów w szabli Kobiet 2011 w
Jordanii, Ilona Warmuz utalentowana
plastycznie, zdoby³a Br¹zowe Pasmo w
Kategorii: rysunek w XIII edycji
Miêdzynarodowego Konkursu
Plastycznego Bohunowa Paleta 2010,
Paulina Widera szablistka, która zajê³a II
miejsce indywidualnie i I w dru¿ynie na
Mistrzostwach Polski M³odzików w
Szabli Dziewcz¹t, Patrycja Dankowska
tancerka, która zajê³a w tym roku miêdzy
innymi II miejsce w stylu standard na
Festiwalowym Grand Prix Polski w

Tañcu Towarzyskim.
gazety samorz¹dowej sylwetki
Wyró¿nione zosta³y równie¿ osoby, nagrodzonych osób. Poni¿ej wywiad z
które wykaza³y siê du¿ymi osi¹gniêciami szablistkami Angelik¹ W¹tor i Paulin¹
w dziedzinie sportu, ale nie spe³nia³y Wider¹. Red.
wszystkich kryteriów zawartych w
uchwale Rady Gminy o
p r z y z n a w a n i u
stypendium. Nagrody
rzeczowe otrzymali:
lekko atletki - Weronika
¯ukowska i Kinga
¯ukowska, Angelika
¯ygocka – siatkarka oraz
Robert Dankowski tancerz.
W s z y s t k i m
nagrodzonym serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów. Co
m i e s i ¹ c b ê d z i e m y Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ wraz ze stypendystami i
wyró¿nionymi osobami.
prezentowali na ³amach

Paulina Widera i Angelika W¹tor - szablistki z Preczowa

Angelika W¹tor.

Paulina Widera oraz Aneglika W¹tor
s¹ dwiema utalentowanymi
szablistkami z Preczowa.
Paulina jest uczennic¹ MZS nr 4 w
Bêdzinie, trenuje szermierkê od 5 lat pod
okiem trenera Krzysztofa W¹tora, a Jej
najwiêkszymi osi¹gniêciami sportowymi
s¹: I miejsce na Mistrzostwach Œl¹ska, I
miejsce na Mistrzostwach Polski
dru¿ynowo, II miejsce na Mistrzostwach
Polski indywidualnie, V miejsce na
Miêdzynarodowym Turnieju
Szermierczym Challenge Wratislavia.
Angelika jest uczennic¹ II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa
Wyspiañskiego w Bêdzinie. Szermierkê
trenuje 7 lat, jej trenerem jest Krzysztof
W¹tor. Jej najwiêksze osi¹gniêcia to:
I miejsce na Olimpiadzie M³odzie¿y
dru¿ynowo i indywidualnie, VI miejsce
na Mistrzostwach Œwiata w Baku do lat
17, co kwalifikowa³o j¹ do Olimpiady
M³odzie¿y w Singapurze, III miejsce na

Mistrzostwach Europy do lat 17 w
Klagenfurcie, II miejsce na
Mistrzostwach Œwiata w Jordanii
dru¿ynowo.
G³os Gminy Psary: Jak d³ugo
interesujecie siê szermierk¹?
Paulina Widera: Szermierk¹ interesujê
siê od dawna. Nawet kiedy jeszcze nie
mog³am trenowaæ przychodzi³am
popatrzeæ jak walcz¹ inni zawodnicy.
Podoba mi siê to, ¿e choæ nasza
rywalizacja jest równie zaciêta jak w
innych sportach walki, w szermierce nie
ma krwi i brutalnoœci. Dziêki treningom
uczê siê te¿ cierpliwoœci, koordynacji,
myœlenia (poniewa¿ trzeba umieæ
przewidzieæ ruch przeciwnika) oraz
szybkiego podejmowania decyzji, co
przydaje mi siê równie¿ w normalnym
¿yciu.
Angelika W¹tor: Jest to sport, który
Ci¹g dalszy na stronie 14.
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SPORT
Ci¹g dalszy ze strony 13.

wymaga wielu poœwiêceñ. Pomaga mi w
myœleniu na co dzieñ. W czasie walki
walczê nie tylko z przeciwnikiem, ale te¿
ze swoimi s³aboœciami. Czasem przy
ostatnim trafieniu muszê podj¹æ ryzyko,
które decyduje o moim zwyciêstwie.
GGP: Jak wygl¹da wasz dzieñ?
PW: W tygodniu: szko³a, trening, nauka,
sen, natomiast w weekend najczêœciej
zawody. Kiedy udaje mi siê
wygospodarowaæ trochê wolnego czasu
spotykam siê z przyjació³mi.
AW: W tygodniu powtarza siê schemat
szko³a trening, nauka, sen. W weekendy,
kiedy nie mam zawodów staram siê
spotykaæ z przyjació³mi, w roku
szkolnym muszê wyje¿d¿aæ na obozy
kadry narodowej – wtedy jestem
nieobecna w szkole przez tydzieñ.
GGP: Jak udaje siê wam ³¹czyæ naukê ze
sportem?
PW: Wydaje mi siê, ¿e im wiêcej ma siê
zajêæ tym ³atwiej zaplanowaæ sobie
dzieñ w taki sposób, aby ze wszystkim
uda³o siê zd¹¿yæ. Najwa¿niejsza jest
jednak koncentracja na lekcjach, wtedy
oszczêdza siê du¿o czasu w domu.
AW: Staram siê koncentrowaæ na
lekcjach i zapamiêtywaæ jak najwiêcej.
Przed treningiem przygotowujê siê na
bie¿¹ce lekcje, a na sprawdziany uczê

siê po treningu przed snem.
GGP: Jakie stawiacie sobie cele w
przysz³oœci, czy s¹ one zwi¹zane ze
sportem?
PW:
Przede wszystkim chcia³abym
dobrze zdaæ egzamin gimnazjalny i
dostaæ siê do liceum. Nie myœlê jeszcze o
dalszej przysz³oœci. Nie wiem czy bêdzie
zwi¹zana ze sportem. Je¿eli chodzi o
plany zwi¹zane z trenowaniem
szermierki to na razie chcia³abym
zajmowaæ jak najlepsze lokaty na
Mistrzostwach i Pucharach Polski,
Europy i Œwiata, a byæ mo¿e kiedyœ
reprezentowaæ Polskê na Igrzyskach
Olimpijskich.
AW: Moim najwiêkszym marzeniem jest
start w Igrzyskach Olimpijskich i
zdobycie medalu oraz kilka medali na
Mistrzostwach Œwiata i Europy do lat 20 i
w seniorach. W dalszej perspektywie
chcia³abym studiowaæ prawo i
administracjê lub bezpieczeñstwo
wewnêtrzne.
GGP: Na co przeznaczycie pieni¹dze z
uzyskanego stypendium?
PW: Pieni¹dze z uzyskanego
stypendium przeznaczê na sprzêt
sportowy, poniewa¿ dobry sprzêt jest
niezbêdny do przeprowadzenia udanej
walki. Czêœæ kwoty chcia³abym
przeznaczyæ na kieszonkowe, które
bêdê zabieraæ ze sob¹ na zawody. Na

pewno wybiorê siê te¿ ze znajomymi do
kina :).
AW: Pieni¹dze przeznaczê na sprzêt
sportowy, który u³atwi mi dalsze
rozwijanie mojej pasji oraz na ma³e
przyjemnoœci.
GGP: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
mnóstwa sukcesów.

Paulina Widera.

Wyniki gminnych meczy A i B klasy w paŸdzierniku
W A klasie B³yskawica Preczów
znajduje siê na 3. miejscu z 29.
punktami, Jednoœæ Strzy¿owice
uplasowa³a siê na 10. z 15 puntkami.
Klub Sportowy Sarnów jest na 12.
miejscu z 12. punktami.
W B klasie LKS Iskra Psary jest na 4.
miejscu i ma 20. punktów, Klub
Sportowy Góra Siewierska na 6. z 18.
punktami, tu¿ za nim jest Orze³ D¹bie
na 7. z 18. punktami.
W paŸdzierniku odby³y siê równie¿
gminne derby Iskra Psary walczy³a z
Klubem Sportowym Góra Siewierska.

Iskra Psary v.s. KS Góra Siewierska

Dziêki inicjatywie Wójta Tomasza
Sad³onia na meczu pomimo ch³odnej i
deszczowej pogody pojawi³o siê sporo
kibiców, a wœród nich Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Jacenty Kubica, Radni z Psar
£ukasz Siwczyk, i Krzysztof Dulko,
Radny z D¹bia Adam Adamczyk,
Dyrektor Gimnazjum Ewa Wawrzak,
Ksi¹dz Andrzej Milej oraz uczniowie z
gimnazjum. Ka¿da osoba, która
wykupi³a cegie³kê dla LKS-u Iskra Psary
mog³a strzeliæ karnego bramkarzowi
dru¿yny, a póŸniej wzi¹æ udzia³ w
losowaniu nagród od zespo³u
dla kibiców. Mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 1:0 dla Iskry Psary.
A KLASA
Kolejka 11 - 15-16
paŸdziernika
Jednoœæ Strzy¿owice 3-2 MKS
Porêba
B³êkitni Sarnów 0-6
Cyklon RogoŸnik
B³yskawica Preczów 3-2
Pionier Ujejsce (D¹browa
Górnicza)
Kolejka 12 - 22-23

paŸdziernika
£azowianka £azy (k. Zawiercia) 2-2
B³yskawica Preczów
Niwy Brudzowice 2-1 B³êkitni Sarnów
Warta Zawiercie
3-1 Jednoœæ
Strzy¿owice
Kolejka 13 - 29-30 paŸdziernika
B³êkitni Sarnów 4-2 KS Gieb³o
B³yskawica Preczów 4-2 Têcza B³êdów
( D ¹ b r o w a G ó r n i c z a )
Jednoœæ Strzy¿owice
4 - 0
Ostoja ¯elis³awice
B KLASA
Kolejka 9 - 15-16 paŸdziernika
Zapora Przeczyce 0-4 Orze³ D¹bie
Iskra Psary 1-0 KS Góra Siewierska
Kolejka 10 - 22-23 paŸdziernika
KS Góra Siewierska 3-0 P r o m i e ñ
Strzemieszyce Ma³e (D¹browa
Górnicza)
Orze³ D¹bie 4-0 Iskra Psary
Kolejka 11 - 29-30 paŸdziernika
Iskra Psary 0-0 Przemsza Okradzionów
(D¹browa Górnicza)
Promieñ Strzemieszyce Ma³e (D¹browa
Górnicza) 0-3 Orze³ D¹bie
Skalniak Kroczyce 6-1 KS Góra
Siewierska
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OG£OSZENIE
Wójt Gminy Psary
og³asza
III przetargi pisemne nieograniczone
na sprzeda¿ nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Psary

Przetargi bêd¹ zorganizowane i przeprowadzone w oparciu o Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz.U. z 2004r. Nr 207,
poz.2108 z póŸn. zm.). Dane dotycz¹ce nieruchomoœci gminnych:

L.p.. Nr ewiden. dzia³ki,

Pow.
dzia³ki
( w m2)

Po³o¿enie
nieruchomoœci

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Cena
wywo³awcza
nieruchomoœci

Wadium
(w z³ )

1

478/66, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
dzia³ka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Koœciuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne us³ugi
nieuci¹¿liwe wbudowane
(symbol planu MN-2)

141.720,00 z³
+ 23% VAT

7.086,00 z³

2

478/67, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
dzia³ka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Koœciuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne us³ugi
nieuci¹¿liwe wbudowane
( symbol planu MN-2)

141.720,00 z³
+ 23% VAT

7.086,00 z³

karta mapy,
Nr ksiêgi

W/w nieruchomoœci s¹ niezabudowane i nieuzbrojone. Uzbrojenie dzia³ek w wodê i energiê elektryczn¹ nast¹pi na koszt
gminy.
Poprzednie przetargi przeprowadzone by³y w nastêpuj¹cych terminach:
I przetarg – 14.06.2011r.
II przetarg - 23.09.2011r.
Sprzeda¿ nast¹pi na rzecz oferenta, który przed³o¿y najkorzystniejsz¹ ofertê. Komisyjne otwarcie ofert nast¹pi dnia 05 grudnia
2011 r. w sali narad, pokój 112, I piêtro w Urzêdzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, o godz.1400. Oferty w formie
pisemnej w zamkniêtej kopercie z napisem : „ PRZETARG-OFERTA” oraz oznaczeniem nr nieruchomoœci, której oferta dotyczy
prosimy sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Psarach w biurze podawczym (na parterze budynku), ul. Malinowicka 4, – do
01.12.2011 r. w³¹cznie w godz. 8:00-15:30.
Pisemna oferta podpisana przez oferenta powinna zawieraæ :

imiê, nazwisko i adres lub nazwê albo firmê oraz siedzibê je¿eli oferentem jest osoba prawna,

datê sporz¹dzenia oferty,

Nr nieruchomoœci, na któr¹ sk³adana jest oferta,

oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrze¿eñ,

oferowan¹ cenê(netto), która powinna byæ wy¿sza od wywo³awczej ( do ceny zostanie doliczony podatek VAT) i sposób jej

zap³aty.
-2Do oferty nale¿y do³¹czyæ dowód wp³aty wadium. Przetarg uwa¿a siê za zakoñczony wynikiem negatywnym je¿eli ¿aden z
uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wy¿szej od wywo³awczej, lub nie wp³ynie ani jedna oferta , a tak¿e je¿eli komisja
przetargowa stwierdzi,¿e ¿adna oferta nie spe³nia warunków przetargu. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne
je¿eli wp³ac¹ wadium w pieni¹dzu (PLN) w kwocie podanej w tabeli w terminie do 01.12.2011r. w kasie Banku
Spó³dzielczego w Psarach ul. Malinowicka 4 w godz. 800 – 1500 lub przelewem na konto Urzêdu Gminy Psary : Bank
Spó³dzielczy w Bêdzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003. Dokonuj¹c wp³aty wadium przelewem za dzieñ wp³aty
wadium uznaje siê dzieñ wp³ywu nale¿noœci na konto Urzêdu Gminy. W zwi¹zku z powy¿szym pieni¹dze musz¹ znajdowaæ
siê na koncie Urzêdu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj. 01.12.2011 r. Wadium wp³acone przez osobê, która wygra
przetarg , zalicza siê na poczet nabycia nieruchomoœci, pozosta³ym uczestnikom zostaje zwrócone po zakoñczeniu przetargu.
Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, w terminie podanym w piœmie informuj¹cym o
wynikach przetargu. Nabywca zobowi¹zany jest zap³aciæ cenê nabywanej nieruchomoœci najpóŸniej na dzieñ przez terminem
zawarcia umowy. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu
zawarcia umowy sprzeda¿y. W przypadku uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Wszystkie koszty zwi¹zane z zawarciem umowy ponosi kupuj¹cy.
Wójt Gminy Psary zastrzega sobie prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Dodatkowe informacje
dotycz¹ce nieruchomoœci i warunków sprzeda¿y mo¿na uzyskaæ w tut. Urzêdzie II piêtro pokój 204, tel. 267-21-21 wew. 36.

WYDARZENIA
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VI Regionalny Festiwal Pieœni Maryjnych
VI Regionalny Festiwal Pieœni
Maryjnych – „Królowej Anielskiej
Œpiewajmy” przebiega³ w tym roku
dwuetapowo.
17 paŸdziernika w GOK Gminy Psary
odby³y siê eliminacje zg³oszonych
zespo³ów oraz solistów w dwóch
kategoriach wiekowych doroœli oraz
dzieci i m³odzie¿. W szranki
konkursowej rywalizacji stanê³o 27
zespo³ów i solistów. W sumie przed
publicznoœci¹ na deskach sceny
zaprezentowa³o siê prawie trzystu
wykonawców œpiewaj¹cych pieœni i
piosenki na chwa³ê Matce Bo¿ej
Ró¿añcowej. Jury w sk³adzie: Gra¿yna
Wikarek-Meus - muzyk wieloletni
dyrektor Szko³y Muzycznej w Bêdzinie,
Krystyna Kluszczyk - muzyk, dyrektor
Przedszkola w Strzy¿owicach, Piotr
Misz, akustyk, przedstawiciel parafii ze
Strzy¿owic mia³o trudne zadanie, aby
spoœród tak wielu doskona³ych
wokalistów wybraæ tylko kilka osób.
Ostatecznie w kategorii m³odzi
soliœci: I miejsce przyznano Agnieszce
Zimny z Bêdzina, II zajê³a Karolina
Dobrzañska z Gródkowa, a III Zuzanna
Galicka z RogoŸnika. Specjalne
wyró¿nienie przyznano piêcioletniej
Karolince Furgalskiej, najm³odszej,
niezwykle utalentowanej muzycznie
wokalistce.
W kategorii: zespo³y dzieciêce i
m³odzie¿owe: I miejsce przyznano
Zespo³owi wokalno-instrumentalnemu

z e S z k o ³ y P o d s t a w o w e j w NZOZ „Dental” Izabela Danecka,
Strzy¿owicach, II miejsce zaj¹³ Zespó³ „ K A M - P O ¯ ” W a l d e m a r M a r e k ,
„Largo” z Gimnazjum w Psarach, III – S ³ a w o m i r P a s z e w s k i , K r z y s z t o f
Zespó³ „Serduszka” z Dobieszowic, a Drzewiecki. S³odki poczêstunek
wyró¿nienie otrzyma³ Zespó³ z klasy VI p o d c z a s e l i m i n a c j i z a p e w n i ³ a
SP w Sarnowie.
Ciastkarnia „Kawiorscy” z D¹bia. Na
Wœród doros³ych solistów I miejsca uroczystym koncercie laureatów nie
nie przyznano, II otrzyma³a Monika Misz zabrak³o w³adz samorz¹dowych naszej
ze Strzy¿owic, a III Maria Trefon, gminy, przedstawicieli œrodowisk
mieszkanka Strzy¿owic, cz³onkini katolickich, szkó³ i instytucji kultury.
Zespo³u „Zag³êbianki”. Wœród zespo³ów Licznie przybyli te¿ mieszkañcy gminy
doros³ych najwy¿ej oceniono wystêp Psary i s¹siednich gmin, których
„S¹czowianek”, II miejsce zaj¹³ Zespó³ przedstawiciele brali udzia³ w Festiwalu.
„D¹bie”, III ex aequo zdoby³y Zespo³y
Festiwal Pieœni Maryjnych wpisa³ siê
„Dobieszowianki” i „Brzêkowianie”, ju¿ na sta³e do kalendarza imprez
wyró¿nienie przypad³o Zespo³owi kulturalno-religijnych naszej gminy, co
„Górzanki”.
roku odbywa siê w strzy¿owickiej
Wszyscy laureaci zaprezentowali Œwi¹tyni, gdzie narodzi³a siê jego idea.
wykonywane przez siebie piosenki M.G.S.
podczas fina³owego koncertu
odbywaj¹cego siê w koœciele
pw. NMP Królowej Œwiata w
Strzy¿owicach 23
paŸdziernika. Tam te¿
otrzymali dyplomy i nagrody.
Fundatorami nagród byli
Wójt Gminy Psary Tomasz
Sad³oñ, Starosta Bêdziñski
Krzysztof Malczewski,
Proboszcz Parafii pw. NMP
Królowej Œwiata w
Strzy¿owicach ks. S³awomir
Karaœ, GOK Gminy Psary
oraz prywatni przedsiêbiorcy
z e S t r z y ¿ o w i c :
Zespó³ Œpiewaczy “Górzanki” na festiwalu.
BETONFIRMA Adam Flak,

Lekcja rysunku z Ma³gorzat¹ Flis
6 paŸdziernika 2011 r. Gminna
Biblioteka Publiczna w Psarach
zaprosi³a na spotkanie z ilustratork¹
ksi¹¿ek dla dzieci Pani¹ Ma³gorzat¹ Flis
uczniów klasy III SP w Sarnowie.
Ilustratorka w œrodowisku plastyków
znana jest jako grafik-projektant. Pracuje
dla wydawnictw ksi¹¿kowych i agencji
reklamowych. Projektuje serie

wydawnicze, ok³adki p³ytowe,
kalendarze i plakaty. Podczas spotkania
wprowadzi³a dzieci krótkim wyk³adem
w œwiat ilustracji stanowi¹cych
nierozerwaln¹ tematycznie czêœæ ka¿dej
dzieciêcej ksi¹¿eczki. Atrakcj¹ spotkania
by³o rysowanie przez Pani¹ Flis
bohaterów bajek i wierszy na tyle wolno,
by daæ uczniom czas na odgadniêcie
czyj portret za
chwilê uka¿e siê na
tablicy. Nastêpnym
etapem zajêæ by³o
zaproszenie
uczestników do
samodzielnego
w y k o n a n i a
i l u s t r a c j i
nawi¹zuj¹cych do
fragmentów
wierszy polskich
poetów (Tuwima,
K
e r n a ,
Dzieci by³y bardzo zainteresowane spotkaniem z ilustratork¹.

Chotomskiej). Podczas tworzenia
m³odzi artyœci mogli ca³y czas korzystaæ
z cennych uwag prowadz¹cej. Po
spotkaniu mo¿na by³o nabyæ ksi¹¿kê
ilustrowan¹ przez Ma³gorzatê Flis, by
potem wzbogaciæ j¹ o dedykacjê. W
podziêkowaniu za poprowadzenie
bardzo ciekawych i twórczych "ma³ych
warsztatów plastycznych" ilustratorka
otrzyma³a od dzieci sympatyczn¹ ¿abê,
która byæ mo¿e zostanie kiedyœ
bohaterk¹ dzieciêcej historyjki i
zamieszka na kartach ksi¹¿ki. GBP.
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Jak ustrzec siê przed kradzie¿¹ samochodu
Jednym z wa¿nych aspektów naszego
¿ycia jest mo¿liwoœæ swobodnej
komunikacji jak¹ daje posiadanie
samochodu. Jest on kupowany nie
rzadko kosztem wielu wyrzeczeñ i
poœwiêceñ, dlatego te¿ jego utrata bywa
bardzo bolesna i przykra dla w³aœciela.
Wychodz¹c wiêc na przeciw takiemu
problemowi poni¿ej przedstawiamy
szereg porad utrudniaj¹cych kradzie¿
pojazdu, czy tylko w³amanie do niego:
• samochód powinien mieæ
zainstalowany system alarmowy, który
m.in. bêdzie ochrania³ kabinê przed
w³amaniem. Dobrym jego
uzupe³nieniem s¹ ró¿nego rodzaju
blokady mechaniczne, a tak¿e
posiadanie wy³¹cznika zap³onu ukrytego
w miejscu znanym tylko w³aœcicielowi;
• je¿eli nie ma mo¿liwoœci
pozostawienia samochodu na parkingu
strze¿onym, to do jego zaparkowania

nale¿y wybieraæ miejsca dobrze
widoczne dla otoczenia i uczêszczane.
Natomiast w nocy - dobrze oœwietlone i
w pobli¿u okien domów mieszkalnych;
• istotnym dzia³aniem utrudniaj¹cym
czerpanie korzyœci z kradzie¿y
samochodu jest oznakowanie
najwa¿niejszych jego elementów w
firmie specjalistycznej i nie kupowanie
czêœci z podejrzanego Ÿród³a.
Parkuj¹c samochód nawet na krótk¹
chwilê nale¿y:
• sprawdziæ czy wszystkie okna s¹
domkniête a klapa baga¿nika
zatrzaœniêta,
• w³¹czyæ alarm oraz inne posiadane
zabezpieczenia,
• baga¿e tj. torby, plecaki, nesesery i
inne rzeczy powinny byæ w schowkach
lub baga¿niku, pozostawienie ich na
widoku bêdzie zachêt¹ dla z³odziei
(dotyczy to te¿ zakupów
pozostawianych w aucie przed
sklepami). Rzeczy tych nie powinniœmy
te¿ chowaæ do baga¿nika dopiero w
miejscu zaparkowania,
• je¿eli w samochodzie
zainstalowany jest radioodtwarzacz z
panelem, to panel ten zabieramy ze
sob¹, a nie chowamy do schowka czy
pod fotel,
• odchodz¹c od samochodu kluczyki
chowamy do kieszeni wewnêtrznych

ubrania, a w domu w miejscu
bezpiecznym (z dala od drzwi
wejœciowych). Nigdy te¿ nie
pozostawiamy dokumentów samochodu
we wnêtrzu,
• parkuj¹c na posesji czy w gara¿u nie
otwieramy bramy pozostawiaj¹c
samochód z kluczykami w stacyjce.
Podró¿uj¹c samochodem przede
wszystkim nie powinniœmy:
• pozostawiaæ torebek, neseserów,
plecaków i innych rzeczy
wartoœciowych na fotelu pasa¿era czy
kanapie z ty³u,
• zabieraæ autostopowiczów z miejsc
podejrzanych, czy osób przypadkowo
poznanych podczas postoju;
• zatrzymywaæ siê w miejscach
nieoœwietlonych, zalesionych czy na
pustkowiu
• pozostawiaæ auta na postoju bez
nadzoru szczególnie, gdy baga¿
widoczny jest przez jego szyby.
Pamiêtaj! Dok³adnie rozwa¿ wszelkie
próby zatrzymania Ciê przez innych
u¿ytkowników drogi np.
sygnalizuj¹cych usterkê Twojego auta.
Mo¿e to byæ próba napadu. Lepiej
dojechaæ do najbli¿szej, wiêkszej stacji
benzynowej i tam sprawdziæ pojazd.
Tomasz Czerniak, Rzecznik Komendy
Powiatowej Policji w Bêdzinie.

30 % zni¿ki dla mieszkañców Gminy Psary do Parku Wodnego
Nemo w D¹browie Górniczej
Przypominamy o 30 % zni¿ce dla
mieszkañców Gminy Psary na wejœcie
do Parku Wodnego Nemo w D¹browie
Górniczej.
Wszyscy mieszkañcy zameldowani
na terenie gminy, którzy poka¿¹ w kasie
dowód to¿samoœci potwierdzaj¹cy
zameldowanie na terenie naszej gminy
uzyskaj¹ zni¿kê na zakup biletu.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z czasowej promocji, która wa¿na jest
do 31.12.2011. Dane kontaktowe parku:
Nemo - Wodny Œwiat, D¹browa
Górnicza, ul. Aleja Ró¿ 1, www.nemowodnyswiat.pl, tel. 032 639 05 79.

INFORMATOR

Druk: Drukarnia „Magic” s.c.

G£OS GMINY PSARY Gazeta Samorz¹dowa
Redaktor Prowadz¹cy: Milena Sobieraj
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nades³anych materia³ów,
a tak¿e do publikacji materia³ów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejnoœci.
Wydawca: Urz¹d Gminy w Psarach,

Dane kontaktowe:
Urz¹d Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 21 21 fax. 32 267 21 20
e - mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

Zak³ad Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 D¹bie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71, fax. 032 267 2155
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
S³u¿y do zg³aszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Z TEKI KRONIKARZA

Historia dawnych kopalñ
Ju¿ jest w sprzeda¿y ksi¹¿ka o
dawnych zapomnianych kopalniach na
terenie Ziemi Psarskiej. Tereny Ziemi
Psarskiej znajduj¹ siê w granicach
dzisiejszej Gminy Psary. By³o tu 15
kopalñ wêgla (po jednej w Gródkowie,
Malinowicach, Sarnowie i po szeœæ w
Psarach i Strzy¿owicach). Wydawcami
s¹ Stowarzyszenie In¿ynierów i
Techników Górnictwa Ko³o „Zag³êbie”
w Bêdzinie oraz Stowarzyszenie
Autorów Polskich Oddzia³ Bêdziñski.
Publikacja posiada dwie rekomendacje
(1. Muzeum Górnictwa Wêglowego w
Zabrzu, 2. SITG Zarz¹d Oddzia³u
Sosnowiec) oraz recenzjê wydawnicz¹
napisan¹ przez prof. dr. hab. Miros³awa
Ponczka.
Ksi¹¿ka pt. : „Dawne, zapomniane

kopalnie na ternie Ziemi Psarskiej”
sk³ada siê z czterech rozdzia³ów: 1.
Historia miejscowoœci Gminy Psary, 2. O
dawnych, zapomnianych kopalniach na
terenie Ziemi Psarskiej, 3. Wybrane
legendy i piosenki górnicze, 4. SITG na
stra¿y ochrony dziedzictwa górniczego.
Publikacja ma 190 stron, w tym 52
ilustracje i 5 tabl. Format B5. Cena
ksi¹¿ki 20 z³.
Zamówienia nale¿y kierowaæ na adres
Stowarzyszenia Autorów Polskich
Oddzia³ Bêdziñski, 42-500 Bêdzin ul.
Ma³achowskiego 43 lub tel.-fax: 32
3605563.
Promocja ksi¹¿ki odbêdzie siê 20
listopada br. (godz. 1630) w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Bêdzinie. Alina Hadyna

104-letni profesor rodem z Gródkowa
Najstarsz¹ mieszkank¹ Gródkowa
jest dziœ Regina £ukasik (ur. 30 marca
1917 r.) Jej rodzice to Czes³aw Nikodem
(wspó³w³aœciciel dawnej zapomnianej
kopalni wêgla „Wanda” w Gródkowie) i
Zofia z d. Jeszczke. Regina £ukasik by³a
¿on¹ Adolfa £ukasika z S¹czowa. Ma
czterech synów: Les³awa, Jacka,
Wojciecha, Andrzeja (zwanego
Bartkiem). Jej kuzyn rodem z Gródkowa
– prof. dr in¿. Antoni Rosikoñ urodzi³ siê
104 lata temu.
Antoni Rosikoñ urodzi³ siê 10 czerwca
1907 roku w Gródkowie, Wojciecha i
Heleny z domu Nikodem. W 1925 r.
ukoñczy³ Gimnazjum im. R. Traugutta w
Czêstochowie, nastêpnie w latach 19251932 by³ studentem Wydzia³u In¿ynierii
L¹dowej na Politechnice Warszawskiej,
w 1964 r. uzyska³ tytu³ doktora nauk
technicznych, a w 2001 r. tytu³ profesora
nauk technicznych. O¿eni³ siê z
Marzen¹ z domu Stolarczyk i po raz
drugi z Helen¹ z domu Woch. Ma
dwóch synów: Janusza i Andrzej.
Jako student by³ pracownikiem firmy
Wolski, Waœniewski In¿ynierowie w
Warszawie. Po studiach by³ sta¿yst¹ w
Dyrekcji PKP w Katowicach, potem
kontrolerem drogowym w Oddziale
Drogowym w Tarnowskich Górach.
1 stycznia 1939 roku zosta³ awansowany
na stanowisko naczelnika Oddzia³u
Drogowego w Cieszynie Zachodnim.
Podczas okupacji kierowa³ dzia³em
budowlanym w kopalnictwie rud ¿elaza
okrêgu Czêstochowa. W latach 19611967 pe³ni³ funkcjê dyrektora Biura
Projektów Kolejowych w Katowicach, w
latach 1967-1977 pracowa³ na
Politechnice Œl¹skiej (kierownik Katedry

Budowy Kolei, potem profesor
kontraktowy i dyrektor Instytutu Dróg i
Mostów). Do 2003 r. by³ zatrudniony
jako zastêpca dyrektora ds. technicznych
Zak³adu Nowych Technologii i Wdro¿eñ
firmy "GOMEX", nastêpnie POLON , w
koñcu ARMEX.
W 2003 r. przeszed³ na emeryturê, ale
nadal by³ czynny zawodowo, jako
autorytet w dziedzinie geotechniki.
Znany jest tak¿e jako racjonalizator i
wynalazca. Napisa³ kilkanaœcie
artyku³ów w czasopismach naukowotechnicznych. Jest autorem wielu ksi¹¿ek
naukowych.
Posiada du¿o odznaczeñ i wyró¿nieñ,
w tym Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski. W czerwcu 2007 r. z
okazji setnych urodzin spotka³ siê z
mieszkañcami swej rodzinnej
miejscowoœci Gródkowie „Siewierskim”
na zaproszenie Kapitu³y Rodu Lazarów.
W tym¿e roku 15 czerwca na Wydziale
Budownictwa Politechniki Œl¹skiej
uroczyœcie obchodzi³ swoje sto lat.
Obecnie mieszka w Katowicach.
Zwieñczeniem ogromnego dorobku
pracy zawodowej , w tym zw³aszcza –
naukowego i dydaktycznego by³o
nadanie dr in¿.. A.Rosikoniowi przez
Prezydenta RP 25 maja 2001 roku tytu³u
naukowego profesora nauk
technicznych. Jest bodaj¿e najstarszym
nominowanym, emerytowanym
profesorem w kraju, równie¿ w
œrodowisku swej macierzystej uczelni tj.
Politechniki Œl¹skiej.
W wieku 100-lat, tj. w 2007 roku prof.
A. Rosikoñ wydaje ksi¹¿kê pt. „O
Obrotach Podpór i Przêse³ Mostu”.
Wystêpuje aktywnie z jej promocj¹

budz¹c wci¹¿ u s³uchaczy ¿ywe
zainteresowanie swym entuzjazmem i
pasj¹ doœwiadczonego badacza. Ma
rzadki dar porywania s³uchaczy,
przyci¹gania ich uwagi, nigdy nie
posi³kuje siê przy tym ¿adnymi
dodatkowymi materia³ami.
Wspomnienie o Jubilacie mo¿na by
zakoñczyæ s³owami wypowiedzianymi
na Radzie Wydzia³u Budownictwa
Politechniki Œl¹skiej (1997) przez
wychowankê profesora, dr in¿. Ewê
Kononowicz - Najwiêksz¹ sztuk¹ ¿ycia
Jubilata jest chyba jednak
niezaprzeczalny fakt, ¿e umia³ siê
zestarzeæ z wdziêkiem. Patrz¹c na
dostojnego Jubilata chcia³o by siê
zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy z nas mo¿e staæ siê
jeszcze m³odym, ale musimy siê w tym
przez bardzo wiele lat zaprawiaæ. Panu
Profesorowi to siê w pe³ni uda³o !
Boles³aw Ciepiela.

Prof. in¿ dr. Andrzej Rosikoñ
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Gminny Dzieñ Eudkacji Narodowej
14 paŸdziernika obchodziliœmy
Dzieñ Edukacji Narodowej w naszej
gminie. Tegoroczna uroczystoœæ odby³a
siê w Szkole Podstawowej w D¹biu.
Zgromadzili siê na niej: Wójt Gminy
Psary Tomasz Sad³oñ, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Jacenty Kubica, Zastêpca
Wójta Miros³aw Rabsztyn, Sekretarz
Gminy Mirella Barañska - Sorn
Dyrektorzy szkó³ i przedszkoli
znajduj¹cych siê na naszym terenie
wraz z pracownikami, Prezes
Miêdzygminnego Oddzia³u ZNP Jan
Kraœkiewicz oraz emerytowani

pracownicy oœwiaty.
Program artystyczny
przedstawiaj¹cy uk³ad
taneczny i dzieñ z ¿ycia
pewnej nauczycielki
przygotowali uczniowie ze
Szko³y Podstawowej w
D¹biu.
Wójt Gminy Psary Tomasz
Sad³oñ wrêczy³ gratulacje
Dyrektorowi Szko³y
Podstawowej w Gródkowie Wójt Tomasz Sad³oñ wrêcza podziêkowania dyrektorom
za rok szkolny 2010/2011.
Bo¿enie Wieczorek za
przyznanie nagrody Œl¹skiego
Kuratora Oœwiaty oraz Przedszkola w Sarnowie Ewie Sus,
nagrody Wójta Gminy Przedszkola w Strzy¿owicach Krystynie
Psary Dyrektorom Szko³y Kluszczyk, Szko³y Podstawowej w
Podstawowej w D¹biu Sarnowie Ma³gorzacie Barañskiej Wójt
Gra¿ynie Trzcionce i podziêkowa³ za wysi³ek w³o¿ony w
Szko³y Podstawowej w pracê w roku szkolnym 2010/2011.
Strzy¿owicach Dorocie Nagrody Wójta zosta³y przyznane
Pronobis - Koœciñskiej, równie¿ nauczycielom z terenu gminy
która 13 paŸdziernika Psary, Krzysztofowi Kopce z Gimnazjum
z o s t a ³ a o d z n a c z o n a w Psarach, Dorocie Konieczny ze Szko³y
Medalem Komisji Edukacji Podstawowej w D¹biu, Marzenie Ga³ce
Narodowej, a Dyrektorom: – Frejowskiej ze Szko³y Podstawowej w
Gimnazjum w Psarach Sarnowie, Katarzynie Cudnik ze Szko³y
E w i e W a w r z a k , Podstawowej w Strzy¿owicach, Kindze
Koz³owskiej ze Szko³y Podstawowej w
Gródkowie i Jolancie Zygmunt z
Przedszkola w Sarnowie. Nastêpnie
dyrektorzy wrêczyli swoje nagrody
wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom i
pracownikom.
Równie uroczystym momentem by³o
z³o¿enie œlubowania nauczycieli, którzy
zdali w tym roku egzamin i uzyskali tytu³
nauczyciela mianowanego. Na imprezie
pogratulowano nauczycielom, którzy
uzyskali tytu³ nauczyciela
dyplomowanego oraz po¿egnano
pracowników oœwiaty odchodz¹cych na
emeryturê w minionym roku szkolnym.
Wszystkim pracownikom placówek
oœwiatowych sk³adamy serdeczne
¿yczenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Red.

Uczniowie ze SP w D¹biu zorganizowali przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela.

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w okrêgu sosnowieckim
9 paŸdziernika w ca³ym kraju
odbywa³y siê wybory parlamentarne do
Sejmu i Senatu RP. Przedstawiamy listê
pos³ów i senatora, którzy zdobyli
mandaty w sosnowieckim okrêgu
wyborczym nr 32.
Mandaty pos³a otrzymali:
Prawo i Sprawiedliwoœæ:Waldemar
A n d z e l , E w a M a l i k .
Sojusz Lewicy Demokratycznej: Witold
Klepacz. Ruch Palikota: Jerzy Borkowski
Platforma Obywatelska: Beata Ma³ecka –

Libera, Anna Nemœ, Jaros³aw Piêta,
Wojciech Sa³uga, Piotr Van der Coghen.
Mandat Senatora: Zbigniew Meres.
Najwiêcej g³osów w naszej gminie
mieszkañcy uprawnieni do g³osowania
oddali na Waldemara Andzela z PIS - 423
g³osy, Beatê Ma³eck¹ – Liberê z PO - 377,
Jerzego Borkowskiego z Ruchu Palikota 361 oraz Wojciecha Sa³ugê z PO - 310.
Natomiast w ca³ym okrêgu
sosnowieckim wœród kandydatów na
pos³ów najwiêcej g³osów oddano na
Ewê Malik z PIS i tak samo jak w naszej

gminie na Wojeciecha Sa³ugê i Beatê
Ma³eck¹ – Liberê. W ca³ym okrêgu 55%
g³osowa³o na Platformê Obywatelsk¹, 22
% na Prawo i Sprawiedliwoœæ, 11 % na
Sojusz Lewicy Demokratycznej i 11% na
Ruch Palikota.
Najwiêcej g³osów wœród kandydatów
na Senatorów w naszej gminie oddano
na Barbarê Dolniak i Zbigniewa Meresa.
Ostatecznie mandat Senatora w okrêgu
sosnowieckim zdoby³ Zbigniew Meres.
Red.
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Ci¹g dalszy ze strony 1.

Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Podbudowa drogi zosta³a wykonana
metod¹ recyklingu g³êbokiego na zimno,
a nawierzchnia sk³ada siê z dwóch
warstw asfaltobetonu. Pierwszej –
wi¹¿¹cej oraz drugiej œcieralnej
(w³aœciwa). Jest to bardzo nowoczesna,
proekologiczna metoda budowy dróg
wykorzystuj¹ca istniej¹c¹ ju¿
podbudowê. - mówi Wójt Gminy
Tomasz Sad³oñ. Mieszkañcy ulicy
Granicznej i osoby korzystaj¹ce z tej
drogi s¹ bardzo zadowoleni z nowej
nawierzchni. - Jako m³oda mama cieszê

Ulica Graniczna z oznaczonymi miejscami postoju autobusów.

siê, ¿e przed moim domem mam prost¹
drogê i chodnik, po którym mogê siê
³atwo przemieszczaæ z dzieciêcym
wózkiem, wczeœniej spacery na drodze o
tak podziurawionej nawierzchni by³y
prawie niemo¿liwe. - mówi Monika

Muszyñska – mieszkaj¹ca przy ulicy
Granicznej w Psarach.
Wykonawca inwestycji we w³asnym
zakresie wyrówna³ teren parkingu przy
cmentarzu w Psarach oraz po³o¿y³ asfalt
na jego wjeŸdzie i wyjeŸdzie. Red.

Ulica Graniczna przed remontem.

SMSowy system informowania
mieszkañców Gminy Psary

Wyœlij SMS
na nr: 4455
o treœci:
Psary

Jeœli chcesz dostawaæ bezp³atnie od Urzêdu Gminy w Psarach
aktualne informacje dotycz¹ce:

zagro¿eñ takich jak: wichury, gwa³towne burze, powodzie,

opady œniegu i anomalia pogodowe

awarii i braku dostaw wody

imprez kulturalnych i sportowych

bezp³atnych badañ lekarskich i programów zdrowotnych
Wyœlij SMS
na nr: 4455
o treœci: Psary
Koszt smsa naliczany jest wed³ug stawek
danego operatora.

