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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach rozpoczęta
Stadion Orła Dąbie modernizowany
Gmina Psary przystąpiła do
realizacji planu budowy aż
6 nowoczesnych boisk
sportowych. Ogółem na inwestycje
sportowe psarski samorząd
przeznaczy w 2012 roku blisko
3,2 mln złotych. Rozpoczęła się już
budowa boiska wielofunkcyjnego
w Malinowicach a boiska
w Goląszy Górnej, Górze
Siewierskiej i Gródkowie powstaną
do połowy października br.
Powstanie wszystkich
wspomnianych obiektów
finansowane jest z unijnych
środków pomocowych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wykonawcą boisk jest
konsorcjum sosnowieckich firm
ETOS i ANESTI, które w przetargu
zaproponowały najniższą cenę na
poziomie 1 460 581 zł.
W Malinowicach firma
odpowiedzialna za budowę boiska
wielofukncyjnego rozpoczęła już prace,
polegające na niwelacji terenu. Obecnie
wykonywany jest drenaż boiska.
Z unijnego dofinansowania z PROWu finansowana jest także modernizacja
stadionu „ORŁA” Dąbie
w Brzękowicach Dolnych, którą kosztem
blisko 304 000 zł rozpoczęło już
konsorcjum firm AMIBUD z Bytomia i

Prace na stadionie Orła Dąbie.

TOP-SPORT z Bielska – Białej.
Wykonano już część ogrodzenia
stadionu oraz fundamenty pod przyszłą
zadaszoną trybunę.
Ogółem na wspomniane wyżej
obiekty sportowe gmina wyda blisko
1 765 000 zł, z czego unijna dotacja
opiewa na kwotę 1 075 956 zł.
Przygotowywane są również
dokumenty, by rozpocząć
postępowania przetargowe
na 2 kolejne inwestycje w
infrastrukturę sportową
finansowaną z Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Unijnym
wsparciem objęta jest
budowa szatni piłkarskiej
przy boisku „Błyskawicy
Preczów” a także kompleks
sportowo – rekreacyjny,
w skład którego wchodzą
boiska sportowe i plac zabaw
przy Ośrodku Pomocy
Społecznej
w Psarach.
Prace w Malinowicach nad budową drenażu.

Rozstrzygnięcie postępowań
przetargowych planuje się na połowę
2012 roku i szacuje się, że realizacja tych
zadań potrwa do końca czerwca 2013
roku.
- Cieszę się, że w wyniku przetargów
osiągnęliśmy ceny za wykonanie
infrastruktury sportowej znacznie niższe
od kwot wynikających z kosztorysów
inwestorskich. W każdym postępowaniu
brało udział kilkanaście firm, zatem
konkurencyjność była bardzo duża a
uzyskane ceny najkorzystniejsze
z możliwych. mówi Tomasz Sadłoń –
Wójt Gminy Psary.- Na początku 2012
roku odebraliśmy także kompletne
projekty budowlane oraz pozyskaliśmy
pozwolenia na budowę kompleksów
sportowych przy szkołach w Sarnowie
i Dąbiu, które planujemy wykonać
w przyszłości. Rozwój infrastruktury
sportowej, szczególnie przy szkołach,
jest priorytetem dla władz
samorządowych gminy Psary. - dodaje
Wójt. Red.
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Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach zakwalifikowała się do
programu „Radosna Szkoła”
Gmina Psary zakwalifikowała się do
dofinansowania utworzenia szkolnego
placu zabaw w ramach Rządowego
programu „Radosna Szkoła”. Wniosek o
dofinansowanie opiewa na 65 800 zł z
czego 32 900 zł pokrywa gmina.
Celem programu Radosna Szkoła jest
stworzenie sześcioletnim i

siedmioletnim uczniom
rozpoczynającym spełnianie obowiązku
szkolnego bezpiecznych warunków w
zakresie nauki, wychowania i opieki w
szkole porównywalnych z warunkami
edukacji przedszkolnej uwzględniającej
aktywną naukę i zabawę; wzmocnienie
opiekuńczej funkcji szkoły ; stworzenie

Przykładowy zestaw zabawowy zgodny ze standardami programu Radosna Szkoła.

warunków organizacyjnych
umożliwiających realizowanie nowej
podstawy programowej kształcenia
ogólnego, zwłaszcza w zakresie
wychowania fizycznego; stworzenie
bezpiecznych i przyjaznych warunków
organizowania zajęć szkolnych, co
pozytywnie wpłynie na niwelowanie
reakcji stresowych u małych dzieci
spowodowanych nowymi dla nich
sytuacjami związanymi z rozpoczęciem
nauki w szkole. Dzięki przyznanemu
dofinansowaniu przy Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach zostanie
wybudowany nowoczesny plac zabaw.
W lipcu i sierpniu zostaną zakupione
urządzenia takie jak: zestaw zabawowy
posiadający zjeżdżalnię, kratę
wspinaczkową, ściankę wspinaczkową,
drążek, tunel oraz pochylnie, oprócz tego
na placu zostanie zamontowany drugi 6elementowy zestaw zabawowy
posiadający z kolei ściankę
wspinaczkową, linkę do wspinania,
drabinę linową, siatkę linową, drabinę
pionową, rurę oraz podwójną huśtawkę.
Na placu zabaw zostanie położona
bezpieczna nawierzchnia zgodna z
wytycznymi rządowego programu
„Radosna Szkoła”. Podbudowę oraz
bezpieczną nawierzchnię zadeklarował
się wykonać na własny koszt jeden z
rodziców. Red.

Trwa wymiana wodociągu na ul. Belnej w Strzyżowicach
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu przystąpił do wymiany wodociągu na
ulicy Belnej w Strzyżowicach na odcinku, który stanowi gminną drogę publiczną

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej podczas prac na ulicy Belnej.

Prace zmierzające do
kompleksowej modernizacji
wodociągu rozpoczęły się na
początku kwietnia. Ogółem zostanie
wymienione 710 mb rur PE i 17
przyłączy. Prace zakończą się przed
rozpoczęciem budowy drogi, którą
wyłoniona w przetargu firma
„Drogrem S.C.” ma wykonać do 31
sierpnia b.r. Koszt inwestycji opiewa
na ponad 306 tysięcy złotych. Prace
obejmą remont nawierzchni oraz
przebudowę pobocza. Łącznie około
400 metrów bieżących drogi zostanie
pokryte kostką brukową. Ekipa
pracowników z Zakładu Gospodarki
Komunalnej zaraz po zakończeniu
prac na ul. Belnej będzie wymieniała
wodociąg na ul. Kasztanowej w
Psarach na której również zostanie w
tym roku wykonana nawierzchnia z
kostki brukowej. Red.
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Gminne jednostki organizacyjne od początku maja będą
dzwonić do siebie za darmo
Do Urzędu Gminy w Psarach
zakupiono nowoczesną centralę
telefoniczną wykorzystującą system
VOIP, czyli technologię cyfrową
umożliwiającą telefonowanie za
pomocą łączy internetowych.
Pozyskany sprzęt umożliwi prowadzenie darmowych rozmów telefonicznych pomiędzy urzędem a jego
jednostkami organizacyjnymi. Już od
początku maja Urząd Gminy, pięć
gminnych szkół publicznych, dwa
przedszkola, Ośrodki Kultury, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Zakład Gospodarki
Komunalnej nie będą płaciły za połączenia między sobą. Zakup centrali i
urządzeń towarzyszących kosztował
gminę: ok. 26 tys. zł. Modernizacja sieci
teleinformatycznej w urzędzie usprawni
także komunikację mieszkańców z
psarskim magistratem. W ramach
podjętych działań modernizacyjnych
powstało 100 numerów, dzięki którym

można się łączyć
bezpośrednio z urzędnikami zajmującymi się
poszczególnymi
sprawami. Dotychczas
osoba dzwoniąca traciła
czas czekając aż system
pozwoli jej wybrać
numer wewnętrzny,
ponadto operator
centrali nie miał
możliwości przełączenia do gminnej
jednostki. Dzwoniący
Urząd zakupił wraz z nową centralą telefoniczną
musiał zapisać numer i
i nowoczesny telefon systemowy.
łączyć się ponownie.
- Ogółem urząd
gminy oraz jednostki gminne na o g r a n i c z y ć k o s z t y p o ł ą c z e ń
połączenie telefoniczne wydawały do tej telefonicznych.
Wykaz bezpośrednich numerów
pory około 40 000 zł rocznie. Spora
telefonów
do pracowników Urzędu
część tych wydatków dotyczyła
Gminy
w
Psarach
znajdziecie Państwo
wewnętrznych połączeń między
na
stronie
internetowej
www.psary.pl.
naszymi jednostkami. Zakupione
Red.
wyposażenie pozwoli nam znacząco

Znamy wykonawcę kompleksu Orlik 2012
21 marca rozstrzygnięty został
przetarg na budowę kompleksu boisk
sportowych w ramach programu „Moje
boisko „ORLIK 2012” a 4 kwietnia Wójt
Gminy podpisał umowę z wykonawcą.
Do przetargu przystąpiło aż 16 firm, z
których najkorzystniejszą ofertę złożyło
przedsiębiorstwo MARTINEX z woj.
lubelskiego. Kompleks składający się z
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni
poliuretanowej do siatkówki i
koszykówki oraz boiska ze sztuczną
trawą do piłki nożnej wybudowany
zostanie do końca października przy
Gimnazjum w Psarach. Prace
budowlane przewidują adaptację
pomieszczeń szkolnych na szatnie i
sanitariaty, ogrodzenie boisk,
wykonanie oświetlenia
umożliwiającego grę po zmroku a także
system monitoringu. Koszt całej
inwestycji wynosi 1.228 770 zł. Gmina
liczy na dofinansowanie Ministra Sportu
i Turystyki oraz Marszałka
Województwa Śląskiego w łącznej
wysokości 666 000 zł. Dodatkowo
psarski samorząd 16 marca br. złożył
wniosek o dofinansowanie budowy tego
kompleksu do Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica,” z której liczy na
dodatkowe 337 784 zł unijnego
wsparcia. Jeśli skutecznie uda się
zrealizować przygotowywany montaż
finansowy to łączna dotacja na kompleks

„ORLIKA” wyniesie ponad 1 milion
złotych a środki z budżetu gminy
niespełna 230 tys zł.
Umowa, która została podpisana z
firmą Martinex przewiduje
zakończenie prac związanych z
budową kompleksu sportowego na 31
października br. Red.

Trybuny gimnazjum zostaną gruntownie
zmodernizowane.

W ramach prac budowlanych zostaną wykonane nowe ogrodzenia boisk
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Gminna brygada wyremontowała archiwum w Urzędzie Gminy
oraz pomieszczenia w budynku OSP w Brzękowicach Górnych

Wyremontowana kuchnia w budynku
OSP w Brzękowicach Górnych.

Gminna ekipa budowlana w tym Pożarnej w Brzękowicach Górnych
miesiącu zakończyła dwa duże przeprowadzono generalny remont
remonty, jeden został przeprowadzony łazienek oraz kuchni. Pomieszczenia
w archiwum w budynku urzędu, a drugi zostały wypłytkowane, zainstalowano w
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej nich nową armaturę oraz podwieszane
sufity. Odświeżono również klatkę
Goląsza - Brzękowice.
Remont generalny archiwum objął schodową i kotłownię. Koszt materiałów
wykonanie prac budowlanych polegają- budowlanych wynosił blisko 13 000 zł.
cych na wyremontowaniu podpi- Red.
wniczenia. W całej piwnicy urzędu
zostały położone płytki
oraz pomalowano ściany.
Archiwum ma przejść w
najbliższym czasie
kontrolę obejmującą
między innymi sposób
składowania dokumentów, wyposażenie lokalu
czy temperaturę i wilgotność powietrza. Koszt
materiałów budowlanych
wyniósł około 13 000 zł.
W
b u d y n k u
Ochotniczej Straży
Jedno z wyremontowanych pomieszczeń w archiwum.

Nowy sprzęt sportowy w Gródkowie
Dzięki funduszowi sołeckiemu przy
szkole podstawowej w Gródkowie
powstała zewnętrzna siłownia.
Zewnętrzna siłownia kosztowała
12 000 zł i składa się z takich elementów
jak: „wioślarz”, „orbitrek”,
„równoważnia skośna” i „biegacz”.
Z siłowni zewnętrznej mogą
korzystać wszyscy: dzieci, młodzież,
dorośli, a także osoby starsze
i niepełnosprawne. Znajduje się ona na
terenie szkoły obok placu zabaw i jest
ogólnodostępna. Zainstalowane w
Gródkowie urządzenia służą do ćwiczeń

niemal wszystkich grup mięśni.
Urządzenie “wioślarz” buduje
muskulaturę obręczy barkowej, mięśnie
grzbietu, ramion i nóg; „biegacz”
zwiększa siłę górnych i dolnych kończyn
oraz rozwija mięśnie bioder;
„równoważnia skośna” trenuje zmysł
równowagi; „orbitrek” aktywuje
działanie stawów biodrowych,
wzmacnia mięśnie brzucha, poprawia
koordynację ruchową.
Urządzenia zamontowane przy
Szkole Podstawowej w Gródkowie są
dostosowane do polskich warunków

Uczniowie ze SP w Gródkowie
na orbitreku.

klimatycznych i odporne na próby
zniszczenia. Przyrządy są odporne na
korozję, działanie promieni
słonecznych (powodujących m.in.
blaknięcie), zmiany temperatur oraz
uszkodzenia mechaniczne.
Korzystanie z zewnętrznej siłowni
zapewni mieszkańcom Gródkowa dużą
porcję ruchu na świeżym powietrzu
oraz pozwoli zwiększyć wytrzymałość
organizmu i podnieść jego ogólną
sprawność. Red.
Wioślasz, orbitrek oraz biegacz zostały zamontowane w sąsiedztwie placu zabaw.
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Pozimowe naprawy dróg
Jak co roku po zimie w naszej gminie
pojawiają się nowe uszkodzenia
nawierzchni dróg. Gminna brygada
remontowa oraz wyłoniona w wyniku
przetargu firma zakończy ich naprawy
na początku maja.
W ostatnim tygodniu kwietnia i na
początku maja wyłoniona w zapytaniu
ofertowym Firma Usługowa Remontowo
- Budowlana z Zawiercia,
reprezentowana przez Aleksandra

Mokrzyckiego, będzie uzupełniała
pozimowe ubytki na drogach gminnych.
W pierwszej kolejności prace obejmą
łatanie dziur na Dąbiu Chrobakowym
oraz na ul. Bocznej i Kolejowej w
Psarach. Zgodnie z podpisaną przez
gminę umową wykonanych zostanie
650 m² napraw ubytków
asfaltobetonowych, a ok. 200 m² będą to
naprawy ubytków powierzchni
wykonanej z frezu asfaltowego. Red.

Łatanie dziur asfaltem na gorąco w
Brzękowicach Wale.

Wielkanocna zbiórka żywności
Już po raz kolejny w naszej gminie
została zorganizowana „Lokalna
Zbiórka Żywności” wspierająca osoby i
rodziny w trudnych sytuacjach
życiowych.
W okresie od 19 do 30 marca w
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w
sześciu sklepach ogólnospożywczych na
terenie gminy Psary można było
przekazać żywność osobom
potrzebującym. Dodatkowo w naszych
szkołach uczniowie zbierali obfite kosze
wielkanocne. W Gimnazjum w Psarach
akcja ta była połączona z konkursem na
koszyk wielkanocny, którego
pomysłodawcą jest ksiądz Andrzej Milej.
Klasy skomponowały koszyki, których
zawartość z pewnością umiliła święta
najbardziej potrzebującym rodzinom w
naszej gminie. Następnie gimnazjaliści
w grupach odpowiadali na pytania
dotyczące symboliki, tradycji i
znaczenia Świąt Wielkanocnych,
wygrała III a i II b. Koszyki, jak można się

domyśleć dzięki uczniom przerodziły się
w olbrzymie kosze wypełnione po
brzegi artykułami spożywczymi. - Akcje
tego typu uwrażliwiają młodzież,
podkreślają potrzebę bycia otwartym na
drugiego człowieka, dlatego konkurs,
obok bożonarodzeniowej "Szlachetnej
Paczki", już na stałe zagościł w naszej
szkole - mówi Ewa Wawrzak, dyrektor
Gimnazjum w Psarach. Wszystkie
zebrane dary przekazywano do Ośrodka
Pomocy Społecznej, którego pracownicy
odwiedzili osoby potrzebujące z
paczkami w przedświątecznym
tygodniu.
Podczas tegorocznej wielkanocnej
akcji Ośrodkowi Pomocy Społecznej
udało się zgromadzić żywność
oszacowaną na kwotę 3 823 zł (w tym
wartość żywności z gimnazjum 1109 zł).
Dzięki czemu pomoc trafiła do 62
rodzin. Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Agnieszka Sarnik mówi –
Każda kolejna akcja zaskakuje nas

otwartością społeczności lokalnej. Nasi
mieszkańcy chętnie przekazywali
żywność długo i krótkoterminową,
dlatego też została ona rozdysponowana
przed Świętami Wielkanocnymi. Za
okazaną szczodrość bardzo dziękuję.
Podczas akcji „Lokalna Zbiórka
Żywności” w naszej gminie współpracę
podjęły następujące sklepy:
1. Sklep Ogólnospożywczy Teresa
Bochenek ul. Szkolna 93, Psary
(Lewiatan),
2. Sklep GROSIK Zbigniew Gawron
ul. Wiejska, Sarnów,
3. Sklep Wielobranżowy Wiesława
Dymarska ul. Pocztowa 46, Dąbie,
4. Sklep Ogólnospożywczy Kubiczek
Paweł ul. Zwycięstwa 1a, Gródków,
5. Sklep LUX (SPOŁEM Zabrze)
ul. Szosowa, Strzyżowice,
6. Supermarket Karolina,
ul. Malinowicka , Psary. Red.

Każda z klas z Gimnazjum w Psarach przygotowała obfity koszyk wielkanocny.
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Plaga wypalania traw przybrała tej wiosny przerażającą skalę
Jak co roku na początku wiosny
mamy do czynienia z nielegalnym
procederem wypalania traw. Niestety
nie pomagają powtarzane w mediach po
raz kolejny informacje o szkodliwości
tego zjawiska zarówno dla przyrody
- ginące rośliny, zwierzęta, wyjaławiana
gleba-, a także dla ludzi i ich mienia.
Każdego roku w wyniku pożarów
traw dochodzi do przeniesienia ognia na
zabudowania co stwarza ogromne
niebezpieczeństwo dla ludzi. Tej wiosny
jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Psary wzywane były
do gaszenia traw już ponad 100 razy. - To
co się dzieje w tym roku to prawdziwe
szaleństwo. Sprawcy nie zdają sobie
sprawy z zagrożenia, a akcje ratownicze
pochłaniają ogromne środki z budżetu

gminy. - mówi Jacek Gwóźdź
komendant Gminnej Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Oczywiście mniej byłoby pożarów
traw gdybyśmy na terenie gminy mieli
mniej nieużytków. Skoncentrować
należy się więc na zapobieganiu
podpaleniom traw poprzez zwrócenie
szczególnej uwagi na wszelkie podejrzane zachowanie osób w terenach
rolnych. Wypalanie traw jest przestępstwem z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego
odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka
podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10. Zgodnie z art. 164 § 1 ten,
kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia
określonego w art.
163 § 1, podlega
karze pozbawienia
wolności od 6
miesięcy do lat 8.
Natomiast art.181 §
1 Kodeksu Karnego
stanowi: „Kto
powoduje zniszczenie w świecie
roślinności lub
zwierzęcym w
znacznych rozmiarach, podlega
karze pozbawienia

wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Prosimy mieszkańców o czujność,
jeśli zauważą Państwo kogoś kto
podpala trawy na terenach rolnych
prosimy o powiadomienie Policji pod
numerem alarmowym 112, lub telefon
bezpośrednio do Komisariatu Policji w
Wojkowicach tel. 32 269 17 10. W
przypadku zauważenia pożaru należy
powiadomić Powiatową Straż Pożarną w
Będzinie pod numerem tel. tel. 267 50
31-3 lub alarmowy 112.
Wypalanie traw to przejaw
barbarzyństwa, okrucieństwa i
bezmyślności. W płonących trawach
giną: ptaki, zwierzęta, owady, płazy,
które są pożyteczne i przyjazne
człowiekowi, wiele pożytecznych
zwierząt bezkręgowych, m.in.
dżdżownice, które mają pozytywny
wpływ na strukturę gleby i jej
właściwości, czy zwierzęta chronione
(ptaki: np. skowronki, pustułki, czajki).
Ogień zabijający owady i małe
organizmy zubaża ekosystem a nisze
ekologiczne po zabitych organizmach
szybko wypełniają organizmy łatwo
przystosowujące się - najczęściej
szkodniki roślin, grzyby itp...
Wysoka temperatura ognia wyjaławia
glebę przez co traci ona swoje rolnicze
wartości. Każdego dnia akcja ratownicza
pochłania równie ogromne środki
publiczne. Red.

Uwaga – sadźmy drzewa rozsądnie!
źDrzew nie powinno się sadzić tuż przy
ogrodzeniu, bo gdy urosną, mogą je
trwale uszkodzić – korzenie mogą
uszkodzić jego podmurówkę czy
fundament a konary mogą uszkadzać
część ozdobną ogrodzenia np. siatkę,
płotki betonowe, pręty ogrodzenia itp.
ź Nie sadźmy drzew blisko granicy
działki – ze względu na wyżej opisane
przyczyny jak i dobro sąsiadów. Nie ma
co prawda przepisów, które
regulowałyby, w jakiej odległości od
granicy mogą być sadzone drzewa i
krzewy, jednak trzeba się liczyć z tym, że
sąsiedzi poproszą o przycięcie gałęzi i
korzeni przerastających na ich stronę lub
zrobią to sami- co będzie zgodne z
Kodeksem cywilnym.
źNie sadźmy drzew w pobliżu instalacji
biegnących przez teren działki –
powodują uszkodzenia i dodatkowe
koszty utrzymania. Przed sadzeniem
trzeba sprawdzić w projekcie instalacji
przebieg przewodów i rur (np. instalacja

wodna, gazowa,
kanalizacyjna,
telekomunikacyjna, system
nawadniający w ogrodzie i inne). Drzew
nie należy sadzić w odległości mniejszej
niż 2 m od nich, ale warto też pamiętać,
że system korzeniowy dużych drzew jest
bardzo rozgałęziony – ich korzenie
sięgają dalej niż 4 m od pnia.
Szczególnie trzeba uważać na drzewa
szybko rosnące, które w ciągu kilkunastu
lat mogą osiągnąć nawet 20 m wysokości
(modrzewie, topole, brzozy, orzechy
włoskie itp.).
źDrzew i dużych krzewów nie sadźmy
zbyt blisko domu. Jeżeli chcemy aby
drzewa rosły przy budynku, warto
zachować nieco większą odległość od
domu niż promień korony. Należy
przewidzieć a najlepiej sprawdzić w
literaturze fachowej jaki
prawdopodobnie będą miały za
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat promień
korony, wysokość. Gdy posadzone tuż
przy budynku drzewo się rozrośnie, jego

konary mogą uszkodzić elewację, rynny
lub pokrycie dachu, a korzenie –
fundamenty. Poza tym liście spadające
jesienią z drzew będą zapychać rynny.
Rafał Kubik, Referat Przedsięwzięć
Publicznych.
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9. edycja szkolnych spotkań z Melpomeną
W tegorocznej 9. edycji Szkolnych
Spotkań z Melpomeną młodzi aktorzy z
terenu naszej gminy uczcili Dzień
Teatru. Święto zostało uchwalone w
1961 roku, na pamiątkę otwarcia Teatru
Narodów w Paryżu, które miało miejsce
27 marca 1957roku.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, przewodniczący Rady Gminy
Psary Jacenty Kubica oraz Dyrektorzy

Szkół, których bardzo serdecznie
powitała dyrektor SP w Gródkowie
Bożena Wieczorek. Przegląd daje
możliwość podzielenia się swoimi
doświadczeniami, zaprezentowania
dotychczasowych projektów oraz
przybliżenia sztuki scenicznej. Była to
również okazja do nagrodzenia osób,
które świetnie zaprezentowały swoje
umiejętności gry aktorskiej.
Nauczycielskie jury w składzie: Alicja

Szastak, Karina Bizan i Milena
Neugebauer, miało jak zwykle wiele
dylematów. W tym roku wyróżnienia w
kategorii „osobowość teatralna”
otrzymali: Adrian Misiak, Magdalena
Żerańska- Gimnazjum Psary; Martyna
Frydrych, Natalia Olszewska – SP
Sarnów; Jakub Kotuła, Dominika Puka –
SP Strzyżowice; Bartłomiej Duda,
Oliwia Warmuz – SP Dąbie; Jakub
Kowalik i Aleksandra Boral –SP
Gródków. Nagrody i dyplomy młodym
aktorom wręczył Wójt Tomasz Sadłoń,
gratulując wszystkim artystom
świetnego przygotowania i talentu.
Dobór repertuaru dokonany przez
uczniów i ich opiekunów pozwolił
widzom przenieść się w świat bogaty w
zabawnych bohaterów, zaskakujące
sytuacje, barwne scenografie, ciekawe
słowa.
Sztuki prezentowane w przeglądzie
były różnorodne- od lekkich form
kabaretowych na adaptacjach
baśniowych skończywszy. Z
przymrużeniem oka i odrobiną refleksji
spojrzano na to, jak współcześnie
kształtują się relacje międzyludzkie.
Młodzi aktorzy po raz kolejny
przekonali, że teatr nie nudzi i nie nuży.
Szczególnie wtedy, gdy się jest jego
twórcą. SP Gródków.

Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością podczas tworzenia kostiumów.

Sąd nad papierosem w Szkole Podstawowej w Sarnowie
Od września 2011 r. dzięki
współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Szkole Podstawowej im.
A. Szklarskiego w Sarnowie działa punkt
świetlicowy.
Pod koniec marca uczniowie wraz z
opiekunem przygotowali
przedstawienie „Sąd nad papierosem”.
Inscenizacja w sposób obrazowy
pokazała zgubne skutki stosowania
najpopularniejszej używki -papierosów,
a przyglądali się niej klasy od I do IV.
W drugiej części uczniowie
przygotowali debatę, w której zostali
podzieleni na zwolenników i
przeciwników tezy dotyczącej tego, czy
można bronić się przed tytoniem,
narkotykami i dopalaczami. Każda z
grup przygotowała i przedstawiła swoje
argumenty.
Uczniowie starali się również
aktywnie ustalić, co wzbogaci na tyle
imprezy, by narkotyki, dopalacze i
papierosy były mniej ciekawe oraz co
można zrobić, aby ograniczyć do nich
dostęp i ich powszechność oraz

dlaczego tak mało osób podejmuje
próbę wyjścia z nałogów.
Uczniowie przygotowali również
plakaty promujące zdrowy styl życia i
walkę z nałogami.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie
warto sięgać po używki, a z nałogami
należy walczyć tak, by wyeliminować je
z życia, zanim one wyeliminują nas.
Małgorzata Borowiecka.

Uczniowie, którzy wzięli udział w inscenizacji przedstawienia.
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5. lat na scenie - jubileusz Zespołu Śpiewaczego Nasz Gródków
Zespół Śpiewaczy „Nasz Gródków”
liczy sobie już pięć lat. Piąte, czyli
drewniane gody, zespół wraz z
zaproszonymi przyjaciółmi świętował
14 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gródkowie.
Swoją obecnością ten dzień
uświetnili Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, Prezydent Miasta Będzina
Łukasz Komoniewski, Wicestarosta
będziński Adam Lazar,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Marian Kozieł, Radny z Gródkowa
Przemysław Krasoń oraz
przedstawiciele gminnych jednostek
oraz lokalnych społeczności.
Była to doskonała okazja, aby
podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do wielu sukcesów, jakie
w tym czasie zespół zdołał osiągnąć. – W
zeszłym roku otrzymaliśmy
najważniejsze, jak dotychczas
wyróżnienie, czyli „Nagrodę Starosty
Będzińskiego za Osiągnięcia w
Dziedzinie Twórczości Artystycznej,
Upowszechniania i Ochrony Kultury” –
mówi kierowniczka zespołu Małgorzata
Majer. – Nasze pięcioletnie dokonania
nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc i
wparcie wielu ludzi i instytucji.
Dziękujemy Wójtowi Gminy, Radzie
Gminy, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury za pomoc, wsparcie i cenne

Nasz Gródków dał tego wieczora występ.

wskazówki. Dziękujemy Zarządowi
Ochotniczej Straży Pozarnej w Psarach
za udzielenie nam rekomendacji na
spotkaniach zespołów artystycznych
OSP. Dziękujemy naszemu Sołtysowi
Tadeuszowi Majerczykowi, który od
początku zawsze był z nami, pomagał i
doradzał, a przede wszystkim utrwalał
na płytkach CD i DVD najciekawsze
momenty z życia zespołu. Dziękujemy
naszym sponsorom za wsparcie
finansowe. Dziękujemy wszystkim,
którzy nas wspierali i dobrze życzyli.
W ciągu minionych pięciu lat zespół
wystąpił na scenach gminy Psary,
powiatu Będzińskiego i kraju 48 razy
zdobywając w niektórych przeglądach
czołowe miejsca. Oprócz występów
zespół brał udział w licznych
imprezach kulturalnych, ludowych i
obrzędowych. Sam również
organizował spotkania opłatkowe,
wieczorki z okazji Dnia Kobiet, festyny,
zabawy andrzejkowe i karnawałowe,
na które zapraszał mieszkańców swego
sołectwa i całej gminy.
Wszystko zaczęło się 12 marca 2007
roku na Zebraniu SprawozdawczoWyborczym Koła Gospodyń Wiejskich
w Gródkowie, kiedy to powołano do
Małgorzata Majer przedstawiła wszystkim życia zespół śpiewaczy, któremu

historię powstania Naszego Gródkowa.

Nasz Gródków podczas jubileuszu pozował wielokrotnie do zdjęć z gośćmi.

nadano wdzięczną nazwę „Nasz
Gródków”. Kierownikiem zespołu
została Małgorzata Majer, a instruktorem
muzycznym Paweł Niedbała. Zespół
wówczas liczył 18 osób i przystąpił do
pracy z ogromnym zapałem. Całkiem
udany debiut sceniczny miał miejsce 26
czerwca 2007 r. na Festiwalu Pieśni
Miłosnych i Zalotnych. Początkowo
panie występowały w strojach, które
otrzymały od starszych koleżanek z
KGW, a panowie w swoich strojach
galowych. W 2008 roku zespół otrzymał
nowe stroje wzorowane na stroju
zagłębiowskim, zakupione z funduszu
Urzędu Marszałkowskiego i
dofinansowane przez Urząd Gminy w
Psarach. Od początku zespół zachowuje
charakter ludowy, ale w swoim
repertuarze posiada także utwory
okolicznościowe ,religijne i biesiadne.
Od ubiegłego roku funkcję instruktora
muzycznego pełni Leopold Surma.
Obecnie zespół liczy 16 osób, ale jego
członkowie uważają, iż to nie wystarcza.
– Serdecznie zapraszamy panie, a
zwłaszcza panów z Gródkowa do
wsparcia nas swoimi głosami – dodaje
Małgorzata Majer. – Chętnie
przyjmiemy 3 lub 4 panie i każdą ilość
panów, dla których śpiewanie jest pasją.
Śpiewanie w zespole
folklorystycznym wymaga dużego
zaangażowania, ale wiąże się również z
przyjemnościami, jakie dają liczne
podróże i występy w ogólnopolskich
przeglądach pieśni ludowych. W takich
chwilach, jak jubileusz nie myśli się
jednak o trudzie i poświęceniu, ale o
tych najprzyjemniejszych momentach
związanych z nagrodami i
wdzięcznością publiczności. – Dla
takich chwil warto poświęcić swój
wolny czas – kończy swoją wypowiedź
M. Majer – gdyż cały dorobek ludowej
kultury wart jest ocalenia dla młodszego
pokolenia. (kd)
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Mój przyjaciel jest inwalidą - akceptacja niepełnosprawności

Realizację tej tematyki w Szkole
Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu
wychowawcy rozpoczęli na zajęciach
wychowawczych. Uczniowie mówili o
r ó ż n y c h r o d z a j a c h
niepełnosprawności, z którymi

spotykają się na co dzień. Wymieniali
się spostrzeżeniami na temat trudności,
z którymi borykają się inwalidzi.
Opowiadali o osobach chorych, które
znają z najbliższego otoczenia, a także
o sławnych ludziach walczących
z różnymi barierami. Przedstawiali
przykłady osób, które realizują się
pomimo przeciwności losu.
Wychowawcy przedstawili uczniom
postać Jasia Meli, który pomimo dużego
inwalidztwa dokonał tego, co nie udało
się większości zdrowych ludzi.
Następnie uczniowie wspólnie ustalali
sposoby reagowania na cudze kalectwo
oraz możliwości niesienia pomocy
innym tak, aby nie odczuwali tego jako
litość, a współczucie.
Kolejnym krokiem do zrozumienia
sytuacji, w jakiej znajdują się chorzy,

a konkretnie niewidomi były zajęcia
plastyczne, na których uczniowie
z zawiązanymi oczami malowali
obrazy. Poznawali kolory używając
zmysłu powonienia (każdy kolor miał
przypisany odpowiedni zapach, np.
kolor zielony – zapach sosnowy, itp.).
Podczas tych zajęć niezbędna była
pomoc kilku uczniów, którzy pomagali
swoim kolegom i koleżankom |
w wykonaniu zadania. Dzięki temu
doświadczeniu uczniowie mogli
przekonać się na własnej skórze, jak
ważna jest pomoc drugiej osoby,
zrozumienie sytuacji innych
i odpowiednie zachowanie.
Dzieci udekorowały „pachnącymi”
dziełami klasowe gazetki ścienne.
D.Konieczny, SP Dąbie

VI Festiwal Nauki Dniem Otwartym w Gimnazjum w Psarach
Tegoroczny Dzień
Otwarty dla uczniów klas
szóstych szkół
podstawowych z terenu
n a s z e j g m i n y
postanowiliśmy spędzić
inaczej niż zwykle. Ponieważ dobiega
końca nasz udział w projekcie
„Aktywny w szkole – aktywny
w życiu”, postanowiliśmy wizytę
szóstoklasistów połączyć z Festiwalem
Nauki, który w tym semestrze
przebiegał pod hasłem „Nauka przez
działanie”. Przygotowaliśmy dla
naszych młodszych kolegów zajęcia
warsztatowe z zakresu jeszcze
nieznanych dla nich
przedmiotów ścisłych:
fizyki, chemii, biologii.
Odbywały się pokazy,
ć w i c z e n i a ,
eksperymenty z
użyciem licznych
c i e k a w y c h
przyrządów, jakimi
dysponujemy w naszej
szkole. Ponadto nasi
goście uczestniczyli w
w a r s z t a t a c h
prowadzonych przez

nas z zakresu zawodoznawstwa i
poradnictwa zawodowego, z którymi
to zajęciami częściej będą mieć do
czynienia już w nowym roku
szkolnym. Sekcja informatyczna
poprowadziła
zajęcia z zakresu
programowania, zaprezentowała
robota Lego Mindstroms i jego
możliwości. Wyświetliła film
promocyjny o działaniach
podejmowanych przez działajace w
szkole Koła Naukowe. Film powstał
w ramach konkursu ogłoszonego przez
UŚ w Katowicach.
Matematycy zaprosili uczniów
goszczących u nas do turnieju

matematyczno-przyrodniczego
„1z10”. Quiz ten co rok cieszy się
dużym powodzeniem, a tegorocznym
laureatem został Piotr Sobczyk
z Dąbia. (Na zdjęcie po prawej stronie).
Ponadto pokazaliśmy obecnym
prezentację multimedialną
zawierająca najważniejsze informacje
o naszej szkole i życiu szkolnym.
Spotkanie z naszymi kolegami
zakończyło się słodkim
poczęstunkiem. Mamy nadzieję, że
dzień ten okazał się przyjemny
i pożyteczny dla psarskich
szóstoklasistów.
Natalia Dembińska, Gim Psary
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Ratujemy i uczymy ratować
Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy Jurka Owsiaka oraz
otrzymanym od fundacji pomocom
uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Gródkowie uczestniczą
w praktycznych zajęciach w czasie,
których poznają podstawowe zasady
pierwszej pomocy. Uczniowie pod
kierunkiem Kingi Ćwintal i Agnieszki
Barańskiej – Białas kształcą umiejętności
wezwania pomocy, zachowania w razie
utraty przytomności, ułożenia

poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej oraz resuscytację
krążeniowo – oddechową. Praktyczne
ćwiczenia uczące wykonywania
resuscytacji krążeniowo – oddechowej
odbywają się na fantomach
otrzymanych w ramach programu
„Ratujemy i uczymy ratować”.
Poprzez aktywny udział w tych
zajęciach uczniowie nabywają
umiejętności zachowania się w
sytuacjach niecodziennych, jakimi jest

pomoc poszkodowanym. Wielu
dorosłych z lęku przed źle udzieloną
pomocą w ogóle jej nie udziela. Mamy
nadzieję, że ucząc od najmłodszych
wykonywania kolejnych czynności
ratujących życie, dzieci przełamują
strach przed udzielaniem pomocy oraz
kształtują w sobie nawyki pozwalające
w przyszłości na pomoc innym.
Szkoła Podstawowa w Gródkowie

Z wizytą w Portugalii
Nasz szkoła już po raz drugi uczestniczy
w europejskim projekcie szkół
Comenius w tym roku szkolnym
w ramach wspólnych partnerskich
działań dwie uczennice, Karolina Paks i
Kinga Kopka wraz z dwiema
nauczycielkami poleciały do Portugalii.
Podczas tygodniowego wylotu
miałyśmy okazję poznać zabytki oraz
kulturę kraju ale przede wszystkim
miałyśmy możliwość podszlifowania
naszych umiejętności językowych.
Wspólne działania i przebywanie na
terenie szkoły dały możliwość
zawierania nowych znajomości, które
kontynuujemy do dzisiaj. Oprócz nas do
Portugalii przyleciało dwóch uczniów

z Rumunii, Dan i Stefan oraz uczennica
z Turcji, Dunia. To z nimi właśnie
miałyśmy największą styczność. Będąc
w szkole miałyśmy możliwość zawarcia
znajomości z tamtejszymi uczniami.
Wywoływaliśmy nie lada atrakcję i co
chwile nas wypytywano o imiona,
pochodzenie czy zainteresowania.
Podczas tygodniowego wylotu wiele się
nauczyłyśmy; miałyśmy możliwość
poznania nie tylko różnych języków,
ale także zapoznania się z kulturami
i obyczajami Rumunii i Turcji.
Wspólne działania na terenie szkoły
oraz pobliskiego domu starców
udowodniły jak ważna jest
bezinteresowna pomoc i ile można

zdziałać mając wsparcie innych. Nasz
tygodniowy pobyt nie ograniczał się
tylko do pracy, znalazł się tez czas na
wycieczki krajoznawcze. Zwiedziliśmy
Moncheraz, czyli skupisko skał oraz
największe w Europie sztuczne jezioro.
Wylot do Portugalii był ciekawym
i emocjonującym doświadczeniem.
Wraz z koleżanką miałyśmy możliwość
podszlifowania języka angielskiego, ale
przede wszystkim sposobność poznania
wielu ciekawych ludzi, z którymi mamy
kontakt po dziś dzień. Nigdy nie
zapomnę tych chwil spędzonych
w słonecznej Portugalii.
Karolina Paks klasa VIa
SP Strzyżowice

„Jaka piękna i rodzinna jest Polska
Wielkanoc,
A każdy świąteczny obyczaj ma swą
magiczną moc…”
W środę 4 kwietnia przedszkolaki
z grupy starszej oddziału
przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie razem ze
swoją wychowawczynią Agnieszką
Barańską - Białas zaprosiły rodziców na
spotkanie przy „Wielkanocnym stole”.
Dzieci zaprezentowały program, który

przybliżył rodzicom tradycje związane
ze Świętami Wielkiej Nocy
i wprowadził w świąteczny nastrój.
Dzięki zaangażowaniu rodziców
naszych wychowanków w przedszkolu
rozchodziły się świąteczne zapachy
ciast wielkanocnych, a dzieci wręczyły
przygotowane przez siebie wielkanocne
stroiki. Wszyscy życzyliśmy sobie
Wesołego Alleluja.
Szkoła Podstawowa w Gródkowie

Bajkowe pisanki
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POWITANIE WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W STRZYŻOWICACH
Dnia 21.03.2012r. odbył się w naszej
szkole apel i festyn z okazji pierwszego
dnia wiosny. Powitanie tej pięknej pory
roku było bardzo zróżnicowane.
Występy wokalne zostały
zorganizowane przez uczniów, w końcu
nic tak nie podwyższa temperatury jak
dobra piosenka. Nauczyciele zrobili
ozdobne jajka, które zostały zakupione
przez naszych gości podczas licytacji.
Najlepszym momentem festynu był
pokaz mody ekologicznej. Stroje zostały
zrobione własnoręcznie z rzeczy, które
najczęściej lądują w naszym śmietniku.
Akcja ta miała na celu nie tylko
przypomnienie nam o ważnym dla
ekologii segregowaniu odpadów, co
ułatwia ich odzyskiwanie
i przetwarzanie na nowe produkty. W
ten sposób nasi uczniowie mogli puścić
wodze fantazji i zrobić coś z niczego.

Może w naszych szeregach jest
ktoś, kto zostanie kiedyś słynnym
projektantem i będzie
jednocześnie zachęcał do dbania o
środowisko, aby każda wiosna była
piękna. Do akcji włączyli się
rodzice uczniów, którzy upiekli
pyszne ciasta. Po apelu, na placu
szkolnym już po raz trzeci
puszczano zielone balony na cześć
wiosny. Po wypuszczeniu
balonów, przy naszym nowym
boisku zostało rozpalone ognisko,
przy którym piekliśmy kiełbaski.
Dzień powitania wiosny był
bardzo udanym dniem, a festyn
przepędził zimowe nastroje i
smutki.
Aleksandra Jarecka, SP
Strzyżowice

Uczymy się ratować
Naszą szkołę odwiedzili: Prezes OSP
Sarnów, strażak ratownik Tomasz
Smoczyński i mój starszy brat, strażak
ratownik Mateusz Żak. Strażacy
przeprowadzili 4 godzinne warsztaty z
pomocy przedmedycznej w dwóch
grupach wiekowych: kl. I-III oraz IVVI. Uczniowie nauczyli się sprawdzać
tętno, układać poszkodowanego
w pozycji właściwej, jak prowadzić
masaż serca a także co robić przy
drobnych urazach. Dzieci aktywnie
wykonywały ćwiczenia na fantomach
wg. instruktażu ratowników.
Dokładnie omówiono jak zgłaszać

meldu nek o zdarzeniu,
jakie informacje należy
podać dyżurnemu, pod
jaki numer telefonu należy
zadzwonić.
Warsztaty zostały
w z b o g a c o n e
o przygotowane przez

ratowników filmy i prezentację
multimedialną. Nikt się nie nudził,
wszyscy aktywnie uczestniczyli
w zajęciach, każdy chciał wykonać
jakieś zadanie.
Paulina Żak
SP Sarnów

Krótki wywiad z uczennicą klasy pierwszej
Paulina Żak: Jak myślisz Madziu, udzielania pierwszej pomocy będziemy
dlaczego warto nauczyć się udzielania czuć się pewniej.
pierwszej pomocy?
Paulina Żak: Czy warto znać numery
alarmowe?
Magdalena Religa: Kurs pierwszej
pomocy to właściwie kilka
umiejętności, które pozwalają ratować Magdalena Religa: Oczywiście że warto!
życie, a ratowanie życia to bohaterska Znając numery alarmowe można pomóc
sprawa, coś bezcennego. Znając zasady w wielu sytuacjach. Nigdy nie wiadomo

co może przydarzyć się w domu, na
podwórku lub na wakacjach, bo gdy
numery alarmowe znamy to o zdrowie
lub życie swoje i innych zadbamy!

Przygotowała Paulina Żak,
kl. IV SP Sarnów
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Ponadregionalne Warsztaty Naukowe na Uniwersytecie Śląskim

W sobotę 24 marca grupa
najaktywniejszych „Aktywnych”
z naszego gimnazjum uczestniczyła w
kolejnych i niestety ostatnich już
Ponadregionalnych Warsztatach
Naukowych na UŚ w Katowicach. Na
początku wysłuchaliśmy wykładu prof.
dra hab. inż. Zygmunta Wróbla pt.:
„Inteligentny pojazd dla osób chorych,

niepełnosprawny
ch i seniorów”.
Dowiedzieliśmy
s i ę ,
j a k
wspaniałym
połączeniem jest
medycyna i
mechanika.
P o n a d t o
poznaliśmy liczne
zastosowania
inteligentnych
p o j a z d ó w
i urządzeń
codziennego
użytku. Wykład
ten ukazał nam rzeczywistość nas
otaczającą oraz przyszłość w zupełnie
nowej odsłonie.
Następnie zaczęły się konkursowe
prezentacje uczniów. Głównym ich
celem było przedstawienie działań
i dokonań uczniowskich, które przy
pomocy nauczycieli- opiekunów sekcji

były realizowane przez ostatnie dwa
lata trwania projektu „Aktywny
w szkole – aktywny w życiu”. Poziom
prezentacji był bardzo różny. Film
przedstawiony przez nas wzbudził
zainteresowanie wśród
zgromadzonych, został nagrodzony
gromkimi brawami. Autorzy filmu
zostali nagrodzeni nowoczesnymi
gadżetami i pamiątkowym dyplomem.
Warsztaty ponownie stały się
okazją do spotkania szkół
uczestniczących w projekcie, wymiany
doświadczeń, wniosków. Poznaliśmy
nowych ludzi związanych
z Uniwersytetem Śląskim, obejrzeliśmy
różne zakątki uczelni. To był ostatni,
niestety, zjazd w ramach projektu. Być
może niektórzy z nas zostaną kiedyś
studentami UŚ i wtedy ponownie
p o o d d y c h a m y
powietrzem tych miłych
nam zakątków.

Dzień św. Patryka w Szkole Podstawowej w Dąbiu
Pierwszy dzień wiosny uczciliśmy nie
tylko kultywując stare obrzędy
p o ż e g n a n i a
z i m y
i powitania wiosny, ale również
uroczystym świętem irlandzkim –
Dniem Św. Patryka. Tego dnia
w całej szkole dominował kolor zielony
i symboliczne koniczynki. Młodzi
aktorzy – uczniowie klasy III i VI wraz
z nauczycielem
j. angielskiego
p. Katarzyną Dźwigał zaprosili całą brać
uczniowską w podróż po Zielonej
Wyspie – Irlandii, na której harcują
wesołe wróżki, elfy i psotliwe skrzaty –
leprikony. Podczas występu nie mogło
zabraknąć muzyki i tańca irlandzkiego.
Dziewczęta z wielką gracją
i wdziękiem zaprezentowały taniec
irlandzki, a urocze elfy przeniosły nas w
krainę łagodności. Jednak największą
radość sprawiły tańce Wikingów
i psotliwych leprikonów. Nad całym
występem dostojnie czuwali celtyccy
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kapłani- Druidzi i Św. Patryk. irlandzkie. Mamy nadzieję, że dzień
Uczniowie poznali nie tylko historię Św. Patryka już na stałe zawita w progi
Irlandii, ale również jej kulturę naszej szkoły. Do zobaczenia za rok
i tradycję. Wszyscy z wielką radością
Katarzyna Dźwigał, SP Dąbie
i entuzjazmem świętowali ten dzień,
p o d ś p i ew u j ąc w es o ł e p i o s en ki

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

Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

Formatowanie i skład gazetki:

M arci n B u d zi o s z

Piotr Olesiak

Dominik Dziechciarz

Krystian Wróbel

Bartosz Lenart

Konrad Mokrski

Piotr Kozieł

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Pierwszy dzień wiosny w Preczowie
Dzieci uczestniczące w zajęciach w
Ośrodku Kultury w Preczowie
tradycyjnie pożegnały zimę i powitały
wiosnę.
Do 21 marca przygotowywały się już
od kilku dni, własnoręcznie tworząc
piękne, kolorowe Marzanny i wesołe
gaiki. Pierwszy dzień kalendarzowej
wiosny zaskoczył nas tego roku
wspaniałą, ciepłą pogodą, która wlała
radość do serduszek chłopców i
dziewcząt niosących obrzędowe kukły

Własnoręcznie przygotowanymi kukłami dzieci z Ośrodka Kultury w Preczowie
pożegnały zimę

Kolorowy korowód przemaszerował
ulicami Preczowa nad rzekę

nad pobliską Przemszę. Dzieci wesoło
śpiewały przy tym dawne przyśpiewki,
żegnające zimę: „Wieziemy Marzanka z
obory, z obory. Nie bójcie się ludzie tej
mory, tej mory. Marzaneczka rosła, a że
nam urosła jak sosna…” Marzanna od
wieków była wyobrażeniem zimy,
chorób i kłopotów, które męczyły ludzi
w okresie zimowym.
Zniszczenie obrzędowej kukły miało
przywołać wiosenną pogodę i odpędzić
to, co złe od ludzkich obejść. Nad
brzegiem rzeki pożegnano Marzanny
wierszami i piosenką. Jedną z kukieł

symbolicznie spalono, a pozostałe
wrzucono w nurt Przemszy. Oprócz
Marzanny dzieci pożegnały swoje złe
oceny, które również wrzuciły do rzeki,
by pozbyć się przy okazji własnych
szkolnych problemów.
W drodze powrotnej dzieciom
towarzyszyły barwnie przystrojone gaiki
symbolizujące wiosnę wchodzącą do
wsi. Wiosenny nastrój udzielił się także
pozostałym mieszkańcom Preczowa,
tego dnia wszyscy Preczowianie dzielili
się ze sobą ciepłym uśmiechem. GOK

Mali artyści - plastycy w Gródkowie
Czy doceniamy dziecięcą potrzebę
tworzenia, jej rolę i wartość dla
rozwijającej się osobowości dziecka? I
wreszcie - czy dbamy o to, by stworzyć
najmłodszym warunki do artystycznej
kreacji i rozwoju ich talentów, które
przecież każde z nich posiada?
Odpowiedzią na te pytania jest oferta
pracowni plastycznej GOK w
Gródkowie, gdzie co tydzień spotyka się
grupka pełnych zapału, młodych
twórców. Każdy obowiązkowo na
zajęcia przynosi uśmiech i dobry humor.
Tutaj nie usłyszymy: nie brudź się,

ładnie rysuj, inni robią to lepiej.
Tutaj brudne ubranie czy podłoga
to nie problem, ważne jest
wyrażenie siebie w bardzo
swobodnej i wolnej od
ograniczeń formie. W pracowni
spotykają się dzieci z różnych
przedszkoli i szkół z terenu
gminy, wzbogacają swoje
doświadczenia, doskonalą
umiejętności i uczą się
współpracy w grupie.
GOK.

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach plastycznych
Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Więcej informacji udziela GOK: tel. 322672259 , gok@psary.pl

Uczestnicy zajęć plastycznych w GOK

INFORMACJE
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Warsztaty wokalne z Bernardem Sołtysikiem
W Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie ruszyły zajęcia wokalne dla
młodzieży prowadzone przez Bernarda
Sołtysika założyciela m.in. słynnego
Zespołu „Cykady” oraz „Pro Contra”.
Bernard Sołtysik swoją pracę
zawodową rozpoczął, jako nauczyciel
wychowania muzycznego w łódzkich
szkołach średnich. Początek pracy
twórczej to lata 60.
Jednym z
największych sukcesów okazała się
piosenka "Kochajmy wojskowe
orkiestry", która stała się wielkim
przebojem, zdobywając nagrodę
Srebrnego Pierścienia oraz nagrodę
dziennikarzy i publiczności na festiwalu
w Kołobrzegu w 1974 r. Z inicjatywy
Wójta Gminy Psary – Tomasza Sadłonia
powstał pomysł zorganizowania
warsztatów wokalnych dla młodzieży
oraz stworzenia profesjonalnego

zespołu, w którym artystami
byliby utalentowani, młodzi
mieszkańcy naszej gminy.
Już na pierwszym spotkaniu
zorganizowanym w
Ośrodku Kultury w
Gródkowie pojawiło się
kilkunastu, uzdolnionych
muzyków oraz wokalistów
którzy po wstępnych
przesłuchaniach wyrazili
chęć i zainteresowanie
u d z i a ł u w t y m
przedsięwzięciu.
„ S t w o r z e n i e
profesjonalnego Zespołu w Uczestniczki przesłuchania w trakcie swojego występu
naszej gminie, jest
świetnym pomysłem na
szanse dalszego rozwoju oraz trafnego
wypromowanie młodych, zdolnych wyboru ścieżki zawodowej.” - mówi
ludzi, którzy chcieliby rozwijać swoje Dyrektor GOK Anna Nagły. GOK.
zainteresowania i pasje muzyczne.
Realizując takie zadania dajemy im

Ruszyły szkolenia w ramach realizacji projektu
„Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w powiecie będzińskim”
W Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie rozpoczęły się szkolenia w
ramach realizacji projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w powiecie będzińskim”.
W dniu 28 marca 2012 r. Gminny
Ośrodek Kultury Gminy Psary zakończył
rekrutację do Projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości i samozatrudnienia w
powiecie będzińskim”,
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. W związku z zakończeniem
procesu rekrutacji w dniu 30 marca
2012, w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury Gminy Psary odbyło się
spotkanie organizacyjne dla
uczestników projektu. Wsparciem
szkoleniowo-doradczym objętych
zostanie 30 uczestników projektu, z
których 24 otrzyma jednorazową dotację
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

Beneficjanci projektu podczas spotkania z koordynatorem

Okres realizacji szkoleń przewidywany projektu: www.projekt62.gok-psary.pl
jest w terminie od 16 kwietnia do 30 lub pod numerami telefonu: 32 267 22
czerwca 2012 roku. Szczegółowe 59/504 753 080. EP.
informacje dotyczące Projektu można
pozyskać na stronie internetowej

„Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie będzińskim”
Projekt wspołfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z TEKI KRONIKARZA
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Historia wsi Malinowice
Malinowice to wieś sołecka w gminie
Psary. Pierwszy pisał o niej w 1932 r.
Marian Kantor-Mirski w publikacji pt.
„Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i
okolicy”.
Za jednego z pierwszych dziedziców
wsi Malinowice uchodzi szlachcic Pełka
de Maissovice, wzmiankowany już w
1368 r. Podczas przynależności wsi do
książąt śląskich wieś podlegała prawu
książęcemu. Również i po zakupie jej z
całym księstwem siewierskim przez
biskupów krakowskich była własnością
szlachecką. Już w 1326 r. płacono z niej
świętopietrze do parafii w Wojkowicach
Kościelnych.
Zmieniali się właściciele wsi. Listę
pierwszych znanych w XV w. otwiera
Katarzyna żona Jana Kędzierzawego z
Ujejsca, która w 1462 r. sprzedała
wioskę (za 20 grzywien szerokich
praskich) Janowi z Goląszy Gołąskiemu.
W latach 1470-1480 wieś była w
posiadaniu trzech właścicieli: Jana
Gołąskiego i Mikołaja Dąbskiego (herbu
Sternberg) i Andrzeja (nieznanego rodu).
We wsi znajdowały się 4 łany kmiece,
dwa zagrodnicze i dwie karczmy. W
1505 r. pojawił się w dokumentach Jan
Wirzbięta z Malinowic, ale nic więcej o
nim nie wiadomo. W 1523 r. jako
właściciele Malinowic wymieniani są
synowie poprzedniego dziedzica Jana:
Stanisław i Mikołaj Gołąskowie. Rok
później Mikołaj i Jan spłacili z ojcowizny
w Malinowicach brata Stanisława.
Pojawił się jednocześnie na widowni
Gabriel Gołaski (dla którego Stanisław
jest stryjem). Gabriel Gołąski zwany od
1536 r. Malinowskim, był ojcem Zofii
Rupniowskiej.
W 1539 r. pewną część Malinowic i
Goląszy odziedziczył po żonie

Katarzynie Gołąskiej, córce Mikołaja
Gołąskiego - Adam Sadowski, który
natychmiast odsprzedał go bratu
Danielowi Sadowskiemu z Sadowia.
Temu też Danielowi w 1540 r. swą część
w Malinowicach odsprzedała także
druga córka Mikołaja Gołąskiego,
wdowa po Macieju Małogoskim, pisarzu
zamkowym siewierskim. Dodatkowo w
1542 r. Jan Gołąski (syn Mikołaja) zapisał
żonie swej (Marusi z Karlickich) 50
florenów na części swych dóbr m.in. w
Malinowicach, Goląszy i Dąbiu.
W tym samym roku 1542 Gabriel
Malinowski odkupił znów jakąś część
Malinowic, która była wówczas w
posiadaniu Heleny Zagórskiej (z domu
Sarnowskiej).
W XVII w. o Gołąskich i Malinowskich
już nic nie słychać. Taszycki – szlachcic
siewierski – odsprzedał swój dział w
Malinowicach Stanisławowi Burkatowi
(młynarzowi koziegłowskiemu, który
uzyskał szlachectwo od książąt
siewierskich w 1630 r.). W 1625 r.
sprzedał komuś jedną z malinowickich
chałup, która, jak się okazało, była
własnością plebana z Wojkowic
Kościelnych.
Na początku XVII w. w Malinowicach
siedzieli już Kmitowie (wg legendy
rodzina ta została wymordowana przeze
Szwedów w czasie „potopu”). W 1668 r.
Malinowice były własnością Walentego
Wianowskiego, który miał tam swych
czterech kmieci. Następne wiadomości
pochodzą z XVIII w. W 1730 r. w
Malinowicach występuje dwoje
dziedziców siedzących na oddzielnych
działach malinowskich - Józef Krasowski
i Katarzyna Śmieszkowa. Później działy
te należały znów do: Mikołaja
Gutowskiego oraz Krasuckiej, córki

Zabytkowy budynek dworku w Malinowicach.

Szymona i Katarzyny. Owi Krasuccy z
czasem stali się właścicielami większości
dóbr malinowickich z dwoma
karczmami, młynem i dworem, ok. 20
domami i ponad 100 mieszkańcami.
Jako przedstawiciele tej rodziny znani są:
Wojciech (1764), Józef i Franciszek
(1787).
Pod koniec XVIII w. miejsce
Krasuckich zajęli Błeszyńscy i Porębscy.
W 1860 r. w Malinowicach istniała
kopalnia węgla, nad potokiem i po
prawej stronie drogi prowadzącej do
Sarnowa i na pograniczu wsi. Czyją była
własnością i jak długo istniała, nie
ustalono, choć uwidoczniona na
mapach Szenszyna i Hempla. Być może
ów „węglowy ślad” sprawił, iż w 1874 r.
wioskę nabył książę Hohenlohe, który
następnie w 1909 r. sprzedał ją
Towarzystwu GórniczoPrzemysłowemu „Saturn”. Ostatnią
parcelację obszaru dworskiego
Malinowic przeprowadzono z polecenia
zarządu TG-P „Saturn”, w 1929 r.;
wówczas część majątku wraz z dworem
kupił Edmund Olszewski, potomek
szlachty siewierskiej.
Pierwotny dwór modrzewiowy z
czterema basztami w narożnikach został
spalony przez Szwedów w 1655 r.
Drugi, murowany, wzniesiony w drugiej
połowie XVII w., został przed
kilkudziesięciu laty zburzony przez
dzierżawcę Jaszewskiego (wg M.
Kantora-Mirskiego). Dworek położony
na wzgórzu otoczony był resztkami
parku, w którym na szczególna uwagę
zasługuje kilkusetletni olbrzym-świerk i
kilkusetletnia lipa.
Dokonany w latach 50. XX w. spis
zabytków zarejestrował w
Malinowicach trzy budowle: spichlerz
dworski z I poł. XIX w., stodołę
dworską z tegoż okresu oraz park
dworski założony na przełomie XVII i
XVIII w. Ostatnie zdjęcia dworku w
Malinowicach (z zachowanymi
kilkusetletnimi drzewami –
świerkami i lipą) pochodzą z 1931 r.
Po powstaniu powiatu
będzińskiego (w 1867 r.) wieś została
przydzielona do gminy Wojkowice
Kościelne. W 1950 r., gdy
rozwiązano gminę wojkowicką,
wioska powróciła do gminy w
Łagiszy. Po rozwiązaniu gmin w
1956 r. wieś Malinowice weszła w
skład gromady Sarnów. Po
powtórnym zorganizowaniu gmin w
1972 r. Malinowice weszły już w
skład gminy Psary i w jej składzie
pozostają do dziś. B.C.
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Rozgrywki w A i B klasie po 20. i 14. kolejce
_Przedstawiamy wyniki rozgrywek w
A i B klasie po 20. i 14. kolejce.
W A klasie niezmienne liderem
wśród naszych gminnych zespołów jest
Błyskawica Preczów, która wygrała w
miniony weekend aż 4:0 z MKS Sławków
i jest na 3. miejscu w tabeli z jednym
punktem straty do 2.miejsca. Jedność
Strzyżowice stoczyła pojedynek z
Pionierem Ujejsce przegrywając 0:3,
zajmując tym samym 13. miejsce w

tabeli wyników. Klub Sportowy Sarnów
przegrał z Przemszą Siewierz 2:6 i jest
obecnie na 12. miejscu.
W B klasie na drugim miejscu w tabeli
jest drużyna Orła Dąbie, która 15
kwietnia stoczyła zwycięski pojedynek z
Zagłębiem 1906 Sosnowiec
wygrywając na boisku z rywalem 3:2.
Iskra Psary wygrała z Zaporą Przeczyce
3:1 i jest na 5. miejscu. Klub Sportowy
Góra Siewierska odniósł zwycięstwo na

meczu wyjazdowym z Górnikiem
Sosnowiec 1:2 i jest na 7. miejscu.
Serdecznie zapraszamy do
kibicowania na meczach naszych
gminnych zespołów. Już 2 maja
o godz. 17.00 Błyskawica Preczów
stoczy wyjazdowy mecz z jednym ze
swoich największych rywali z dryżyną
LKS Przemsza Siewierz. Red.

Turniej minikoszykówki dziewcząt
W dniu 20.03.2012 w Szkole
Podstawowej w Sarnowie odbył się
turniej minikoszykówki dziewcząt szkół
podstawowych. Zwyciężyła
reprezentacja szkoły w Dąbiu. Drugie
miejsce wywalczyła drużyna ze szkoły
w Gródkowie.
Trzecią lokatę zajęła szkoła z
Sarnowa. Najlepszą zawodniczką

turnieju została wybrana Oliwia Kil.
Nagrody wręczył Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń.
Rozgrywki przebiegały w dobrej
atmosferze „fair play”. Wszystkie
d r u ż y n y o t r z y m ał y p am i ąt k o w e
dyplomy oraz piłki do minikoszykówki.
Red.
Nagrody wręczał Wójt.

Mistrzostwa szkół podstawowych w dwa ognie usportowione
13 kwietnia w piątek trzecioklasiści
ze Szkół Podstawowych w Sarnowie,
Strzyżowicach, Gródkowie i Dąbiu
walczyli o Puchar Wójta Gminy Psary
w dwa ognie usportowione.
Drużyny walczyły systemem każdy
z każdtm, celem gry było uzyskanie jak
największej ilości punktów w czasie
10 minut poprzez trafienie swoich
przeciwników. Gra w dwa ognie
usportowione świetnie kształtuje
umiejętność współpracy w grupie.
Walka była zacięta, a zwycięzcami
okazali się gospodarze czyli Szkoła
Podstawowa w Sarnowie. Drugie
miejsce przypadło uczniom z
Gródkowa, trzecie zajęła Szkoła
Podstawowa w Strzyżowicach, a
czwarte trzecioklasiści z Dąbia.
Puchar, dyplomy oraz piłki wręczył
kapitanom drużyn Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń. Red.

Pamiątkowe zdjęcie zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

Konkurs kibicuję z piosenką
W związku ze zbliżającymi się
Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
Kuratorium Oświaty w Katowicach
zainaugurowano akcję pod hasłem
”Młodzież kibicuje bezpiecznie”. W jej
ramach 28.03.2012 w Dąbrowie
Górniczej odbył się rejonowy przegląd
piosenki dziecięcej „Kibicuję z
Piosenką”.
We współzawodnictwie wzięła udział

grupa śpiewających kibiców ze Szkoły
Podstawowej w Sarnowie pod opieką
Anny Bogackiej i Andrzeja Sztoka.
Młodzi artyści zaśpiewali swoją
piosenkę „Klubu Kibica ze Szkoły
Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w
Sarnowie.”
Uczniowie wystąpili śmiało i bez
tremy. Zebrali gromkie oklaski ale
konkurencja ze strony innych zespołów

była silna. Komisja konkursowa ogłosi
wyniki z początkiem maja na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w
Katowicach- „trzymamy kciuki”. Jednak
nie o wygraną tutaj chodzi, dzięki akcji
wśród dzieci i młodzieży propagowane
są właściwe postawy dopingowania
ulubionych drużyn oraz piękno idei
współzawodnictwa sportowego. Red.
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OGŁOSZENIE
WYKAZ
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U.
Nr 102 z 2010r., poz.651 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości , że następujące nieruchomości stanowiące
własność komunalną Gminy Psary zostały przeznaczone do sprzedaży.

L.p

Nr ewiden.działki,
karta mapy,Nr księgi

Pow.
działki

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Cena
nieruchomości

Forma
zbycia

1

481/8, k.m.5,
KW KA1B/00022006/5

740

Góra Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek ( symbol planu 3MN)

75.300,00 zł

przetarg

728

Góra Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 3MN)

74.100,00 zł

przetarg

727

Góra Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 3MN)

74.000,00 zł

przetarg

727

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 3MN)

74.000,00 zł

przetarg

działka niezabudowana

2

481/9 k.m.5
KW KA1B/00022006/5
działka niezabudowana

3

481/10, k.m.5
KW KA1B/00022006/5
działka niezabudowana

4

481/11, k.m.5
KW KA1B/00022006/5
działka niezabudowana

5

481/12, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

727

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 3MN)

74.000,00 zł

przetarg

6

481/13, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

727

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 3MN)

74.000,00 zł

przetarg

7

481/14, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

724

Góra Siewierska
ul .Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 3MN)

73.700,00 zł

przetarg

8

482/1, k.m.5
KW KAIB/00022006/5

798

Góra Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 4MN)

81.200,00 zł

przetarg

9

482/2, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

833

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 4MN)

84.800,00 zł

przetarg

10

482/3,k.m.5
KW KA1B/00022006/5

833

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 4MN)

84.800,00 zł

przetarg

11

482/4, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

833

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 4MN)

84.800,00 zł

przetarg

12

482/5, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

833

Góra Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 4MN)

80.550,00 zł

przetarg

13

482/6, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

833

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługinieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 4MN)

83.100,00 zł

przetarg

14

482/7, k.m.5
KW KA1B/00022006/5

810

Góra Siewierska
ul.Miedziana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, dopuszczalne
usługi nieuciążliwe wbudowane w
budynek (symbol planu 4MN)

82.410,00 zł

przetarg

Ustala się 6-tygodniowy termin na złożenie przez byłych właścicieli wniosku o nabycie nieruchomości tj. od 23.04.2012 r. do
04.06.2012 r.
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Informujemy, iż spółka
ECOGROUP S.C. z Dąbrowy
Górniczej organizuje spotkanie
dotyczące form dofinansowania
zakupu i instalacji kolektorów
słonecznych, w ramach
programu EkoGmina.
Na spotkanie zaprasza w dniu
09.05.2012 o godz. 18.00 w
Gminnym Ośrodku
Kultury w Gródkowie przy
ul. Zwycięstwa 2

Polski Związek Łowiecki
Wójt Gminy Psary
Zarząd Okręgowy
Tomasz Sadłoń
Katowice,
zaprasza na
serdecznie zaprasza na
Międzynarodowe Field
Uroczyste obchody
Trialsy Będzin 2012,
Święta Konstytucji 3 Maja,
które rozpoczną się
które odbędą się 03.05.2012 r.
o godz. 8.00
w Sarnowie.
01 maja 2012r.
w Będzinie, na terenach
Program uroczystości:
Koła Łowieckiego
10:00 Msza Święta w Parafii Jezusa
Gwardia,
Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie,
łowisko w Sarnowie.
ul. Szkolna 3.
11:00 Uroczysty przemarsz do Ośrodka
Kultury w Sarnowie, ul. Szkolna 3.
11:15 Program artystyczny.

Wójt Gminy Psary
serdecznie zaprasza na:

Koncert wiosenny,
który odbędzie się
29. 04. 2012, o godz. 17:00
w Ośrodku Kultury w Sarnowie,
Mistrzowskie skrzypce, kontrabas, perkusja, gitara.
Ponadto wystąpi duet gitarowo – skrzypcowy.
W programie: muzyka rozrywkowa polska, węgierska i argentyńska.
Wstęp bezpłatny !

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju

INFORMATOR
GŁOS GMINY PSARY Gazeta Samorządowa
Redaktor Naczelny: Milena Sobieraj
promocja@psary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów,
a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności.

Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul.. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 267 44 920
fax. 32 294 49 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nakład: 2000 egz.

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, fax. 032 267 2155
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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II Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
W gminie Psary już po raz drugi
odbyły się Mistrzostwa Gminy Psary w
Tenisa Stołowego. Zawodnicy stanęli w
szranki 24 marca na sali gimnastycznej
Gimnazjum w Psarach.
W tym roku do zawodów zgłosiła się
rekordowa liczba 59 osób, uczestnicy
rywalizowali w siedmiu kategoriach
wiekowych. Dla najlepszych trzech
zawodników organizator ufundował
dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe
oraz dla zwycięzców poszczególnych
kategorii puchary. Wszystkie partie
rozgrywano zgodnie z regulaminem
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a
nad prawidłowym przebiegiem czuwał
profesjonalny sędzia Stanisław Szydło.
Zawodnicy wykazali się dużym
zaangażowaniem i sercem do walki. Dowiedziałem się o zawodach ze strony
internetowej gminy i postanowiłem
spróbować swoich sił. Chociaż nie udało
mi się wywalczyć żadnej nagrody, cieszę
się, że wziąłem w nich udział, bo
atmosfera była fantastyczna. - mówi

Nagrody wręczał obecny na turnieju Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

jeden z uczestników.
Organizatorzy zawodów wyszli z
propozycją utworzenia gminnej ligi
tenisa stołowego, która pozwalałaby
zarówno dorosłym jak i młodzieży na
odbywanie regularnych zawodów w
ping – ponga, od 30 marca do 15
kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury
Zawodnicy podczas sędziowania.
w Gródkowie trwają zapisy, a
szczegółowe informacje udzielane są
pod numerem (32) 267 22 59.
Równocześnie warto wspomnieć o tym,
że już od początku kwietnia we
wszystkich szkołach podstawowych
naszej gminy rozpoczną się bezpłatne
zajęcia nauki gry w tenisa stołowego z
profesjonalnym trenerem. Od nowego
roku szkolnego planuje się utworzenie
gminnej sekcji tenisa stołowego do której
należeliby najlepsi zawodnicy.
W poszczególnych kategoriach
najlepszymi okazali się:
Kategoria dziewcząt: I. miejsce Jęsiek
Alicja, II. Weronika Sobczyk, III.
Weronika Czechowska.
W grupie dziewcząt rywalizacja była równie
Kategoria SP I-III : I miejsce Jęsiek Jakub, zacięta jak w grupie chłopców.
II Łaszczuch Norbert, III. Kyrcz Kajetan.
Kategoria SP IV-VI : I miejsce Kyrcz
Kacper, II. Kocot Marek, III. Piotr
Sobczyk.
Kategoria Gimnazjum : I miejsce Bogacki
Filip, II. Kyrcz Dominik, III. Sobczyk
Adam.
Kategoria do 30 lat : I. Dziuba Dominik,
II. Paweł Nabrdalik, III. Witold Kowal.
Kategoria do 50 lat :I. Walkosz Jacek, II.
Skotnicki Andrzej, III. Fickowski Adam.
Kategoria +50 lat : I. Sadłoń Jerzy, II.
Woźniak Tadeusz, III. Pieczonka Józef.
Najstarszym zawodnikiem turnieju,
który także odebrał nagrodę rzeczową
był Gancarz Władysław. Red.
W turnieju wzięli udział również dorośli
mieszkańcy naszej gminy.

Gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego
W dniu 30 marca 2012 roku w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbiu odbyły się gminne eliminacje
Turnieju wiedzy o ruchu drogowym.
Podstawowym celem spotkania było
działanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w
tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
szkolnej poprzez popularyzowanie
przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach,
kształtowanie partnerskich zachowań
wobec innych uczestników ruchu,

przybliżenie podstawowych zasad i
umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, jak również
zachęcenie do korzystania z roweru
jako środka transportu, a także rekreacji i
sportu.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
pisemnego i praktycznego. Spośród
wszystkich szkół podstawowych
najlepszą okazała się grupa ze Szkoły
Podstawowej w Dąbiu w składzie: Piotr
Sobczyk, Piotr Paciej i Konrad Białas.
Szczególne podziękowania należą się

wójtowi Gminy Psary Tomaszowi
Sadłoniowi za ufundowanie nagród oraz
Przedsiębiorstwu Przetwórstwa
Drzewnego „Gródków” Sp. z o.o.,
mieszczącemu się przy ul. Zwycięstwa
2, które bezpłatnie przekazało materiały
do zbudowania sprawnościowego toru
przeszkód. Nad poprawnością
przeprowadzonych zadań czuwał asp.
Mariusz Węglarski z Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie. SP
Dąbie.
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Nagroda Starosty Będzińskiego trafiła do
Gromady Zuchów „Leśne Skrzaty” ze Strzyżowic
W czasie sesji Rady Powiatu
Będzińskiego 24 marca br. zostały
wręczone Nagrody Starosty
Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i
Ochrony Kultury. Z naszej gminy
została nagrodzona Gromada Zuchów
„Leśne Skrzaty”, która działa w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach, a
opiekuje się nią podharcmistrz Anna
Łebzuch .
Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty

działa przy Szkole Podstawowej w
Strzyżowicach już 12 lat. W tym roku do
gromady należą dzieci z klasy I a oraz z
klasy II i III. Gromada ma swój znak,
okrzyk, piosenkę, ma swoją kronikę, w
której zuchy zapisują lub rysują
najważniejsze wydarzenia. Ważną
funkcję spełnia tu kronikarz drużyny.
Zuchy bardzo chętnie zdobywają
sprawności i gwiazdki zuchowe. Lubią
podróżować i zwiedzać. Właśnie
zdobywają odznakę PTTK

Gromada Zuchów Leśne Skrzaty pozuje do pamiątkowego zdjęcia.

Siedmiomilowe buty. Zuchy złożyły już
Obietnicę Zuchową i postępują zgodnie
z punktami Prawa Zucha.
W uroczystości wręczenia Nagród
Starosty Będzińskiego w Dziedzinie
Twórczości Artystycznej, oprócz
radnych powiatu będzińskiego, Zarządu
powiatu wzięło udział wielu gości.
Gminę Psary reprezentował Wójt
Tomasz Sadłoń. Wyróżnienia trafiły do:
Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” z
naszej gminy, Anny Smogór, dyrektora
Muzeum Zagłębia w Będzinie, zespołu
„Dobieszowianki”, Marka Pierzaka,
właściciela Akademii Sztuki Kulinarnej
„Anmark” z Czeladzi, Zespół Wokalny
„Ale Babki” z Siewierza; Towarzystwo
Miłośników Sławkowa, Orkiestrę Dętą
z Brudzowic w gm. Siewierz, Barbarę
Pawlak, dyrektora MOK w
Wojkowicach i Gminną Orkiestrę Dętą
im. Władysława Juszczyka z Mierzęcic.
Statuetkę z rąk starosty Krzysztofa
Malczewskiego i przewodniczącego
rady Emila Bystrowskiego odebrała
podharcmistrz Anna Łebzuch, która z
powodzeniem od kilkudziesięciu lat
działa w Hufcu Ziemii Będzińskiej
zachęcając do działalności zuchowej i
harcerskiej nowe pokolenia.
W części artystycznej spotkania
odbył się recital Artura Barcisia, którego
można oglądać m.in. w serialu
„Ranczo” oraz „Miodowe lata”. Red.

Wyjątkowe rekolekcje w Kościele Św. Piotra i Pawła w Psarach
Podczas rekolekcji wielkopostnych w
Kościele pod wezwaniem Świętych
Piotra i Pawła w Psarach, uczniowie
naszego gimnazjum przygotowali
Misterium Wielkopostne odbyła się
również Peregrynacja Obrazu Jezusa
Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II.
Tegoroczne rekolekcje miały
szczególny charakter, ponieważ do
parafii przybyły relikwie Jana Pawła II.
28 marca mszę w Kościele Św. Piotra
i Pawła odprawiał biskup Grzegorz
Kaszak.
Misterium Wielkopostne odbyło się
następnego dnia. Młodzież wspomniała
także o naukach Papieża Polaka.
Gimnazjaliści wyrecytowali fragmenty
„Tryptyku rzymskiego”. Rozważania
zakończone zostały ulubioną pieśnią
papieża – „Barką”. W spektaklu udział
wzięli: Paulina Kamińska, Paulina
Kozioł, Edyta Sobieraj, Manuela
Hudecka, Weronika Sobieraj, Anna
Nawrot , Wiktoria Jędrusik, Dominika

Gimnazjaliści, którzy brali udział w spektaklu.

Budziosz, Karolina Labocha, Jakub
Płonka, Paweł Przybyło, Mateusz
Korczyński, Konrad Leończyk, Miłosz
Maj. Na skrzypcach zagrały: Magdalena

Szastak, Dominika Bubel, Faustyna
Trzcionka i Alicja Wójcik.
Akompaniament Kamil Adamczyk,
śpiew Kamila Zdenkowska. Red.

