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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa
inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn: „Wyposażenie świetlicy w
Malinowicach przy ul. Szkolnej 23 ” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nowe wyposażenie malinowickiej świetlicy
W połowie
grudnia nastąpiło
podsumowanie
p r o j e k t u
polegającego na
z a k u p i e
wyposażenia do
ś w i e t l i c y
w Malinowicach.
Samorząd gminny
p o z y s k a ł
dofinansowanie na
ten cel z Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2007 – 2013.
Wartość całego
projektu wyniosła
56811 zł, z czego
dotacja ze środków
Europejskiego
Funduszu Rolnego to
34641 zł, natomiast
Panie z malinowickiego Klubu Seniora chętnie korzystają z dostępnych w świetlicy komputerów.
wkład własny gminy
wynosi 22170 zł.
Na uroczystym otwarciu,
kserowania. Mieszkańcy Malinowic z
D z i ę k i d o f i n a n s o w a n i u w niecierpliwością czekali na otwarcie 1 3 . 1 2 . 2 0 1 2 r . p o ł ą c z o n y m z e
malinowickiej świetlicy udało się tego miejsca. Klub Seniora oraz Koło spotkaniem opłatkowym seniorzy nie
stworzyć salę komputerową z 6 Gospodyń Wiejskich, od dawna kryli zadowolenia z tego, że będą mieć
zestawami komputerowymi oraz dwoma sygnalizowali potrzebę otworzenia teraz umożliwiony swobodny dostęp do
u r z ą d z e n i a m i w i e l o f u n k c y j n y m i pracowni komputerowej.
Internetu. - Nie każdy z nas ma w domu
służącymi do drukowania, skanowania i
komputer i dostęp do Internetu, a takie
Radosnych, pogodnych,
spokojnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych
rodzinnym ciepłem i miłością najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności,
sukcesуw i spełnienia marzeń
w nadchodzącym 2013 roku
życzą:
Jacenty Kubica
Przewodniczący
Rady Gminy Psary

Tomasz Sadłoń
Wуjt
Gminy Psary

miejsce jak pracownia komputerowa
pozwoli nam doskonalić swoje
umiejętności i rozwijać zainteresowania.
Mamy nadzieję, że wkrótce ruszą u nas
zajęcia informatyczne. - mówi Teresa
Olesińska Prezes Klubu Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Malinowic.
Poza osobami dorosłymi z komputerów
będą mogły korzystać dzieci i młodzież,
która aktywnie od tegorocznego lata
spędza czas na mieszącym się obok
boisku wielofunkcyjnym,
cd. na str. 2.
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INFORMACJE
cd. ze str. 1.
współfinansowanym
także ze środków
unijnych. Obiekt został
zabezpieczony
monitoringiem, a w sali
komputerowej założono
rolety antywłamaniowe.
Malinowicka świetlica
dzięki projektowi
wzbogaciła również
swoje wyposażenie
kuchenne. Zakupione
zostały między innymi
talerze, garnki i salaterki.
W skład wyposażenia
RTV i AGD wszedł
telewizor, odtwarzacz
DVD, sprzęt muzyczny

Do świetlicy zakupiono 106 krzeseł i 20 stołów.

Zaraz po otwarciu pracowni komputerowej odbył się krótki
test nowego sprzętu.

(wieża), krajalnice, robot
kuchenny, maszynka do
mięsa,
czajniki
elektryczne, kuchnia
gazowa, okap kuchenny,
chłodziarko zamrażarka,
głośniki estradowe oraz
m i k r o f o n
bezprzewodowy. W
meble doposażono dużą
salę, która jest
wynajmowana na
u r o c z y s t o ś c i
okolicznościowe i na
niej odbywają się
spotkania mieszkańców.
W pomieszczeniu
obecnie znajduje się 20

stołów okolicznościowych, 106 krzeseł
zakupionych w ramach projektu. Nowy
sprzęt pozwoli działającym aktywnie
mieszkańcom na sprawniejsze
organizowanie imprez i uroczystości
integrujących sołectwo.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego,
że dzięki unijnemu wsparciu udało nam
się doposażyć tak ważne dla
mieszkańców Malinowic miejsce jakim
jest świetlica mieszcząca się w budynku
byłej szkoły. W przyszłym roku
planujemy zorganizować tutaj wspólnie
z Ośrodkiem Kultury szereg zajęć, które
pozwolą w pełni wykorzystywać
zgromadzony sprzęt, a budynek
przejdzie termomodernizację. - mówi
Wójt Gminy Tomasz Sadłoń. Red.

Projekt „Naucz się pływać z nami” zrealizowany
Od kwietnia do końca listopada
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„Sportowa Gmina Psary” realizowało w
naszej gminie projekt podstawowej
nauki pływania finansowany ze
środkуw Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Samorządu Gminy Psary.
Projekt pod nazwą „Naucz się pływać
z nami” przeznaczony był dla uczniów
klas II wszystkich szkół podstawowych z
terenu gminy Psary. Tym razem w
zajęciach uczestniczyło 52 młodych
adeptów. Mali pływacy chętnie i z
wielkim zaangażowaniem ćwiczyli w
wodzie, oswajali się z nią, następnie
poznawali tajniki pływania.
„W tym roku, z wnioskowanych 25
tys. złotych, otrzymaliśmy z ministerstwa
15 tys. złotych. Dzięki przychylności
pana wójta i dofinansowaniu z budżetu
gminy udało nam się po raz trzeci
przeprowadzić projekt, którego
realizacja niezmiennie sprawia mi wiele

radości i satysfakcji” – mówi prezes
stowarzyszenia i Radny Gminy Psary,
Adam Adamczyk.
Projekt zakończył się dużym
sukcesem. Mali pływacy w obecności
zaproszonych gości pomyślnie zdali test,
przepływając po skoku na głęboką wodę

25 m na plecach. Z wielką radością i
dumą odebrali pamiątkowe dyplomy i
medale „Umiem pływać” –
potwierdzenie ich pływackich
umiejętności. Życzymy im dalszych
sukcesów w nauce i doskonaleniu
sportowych technik pływania! Red.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zajęć z nauki pływania.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca
w obszary wiejskie Projekt pn: „Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych
w Górze Siewierskiej ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania Odnowa i Rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Boisko wielofunkcyjne w Gуrze Siewierskiej gotowe
Dobiegły końca prace związane z budową
czwartego boiska wielofunkcyjnego w gminie
Psary dofinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarуw Wiejskich, ktуre powstało przy ulicy
1 Maja w Gуrze Siewierskiej.
Boisko ma wymiary 28 na 15 metrów i posiada 6
metrowe piłkochwyty. Koszt budowy wyniósł
300 192,45 z czego 169 816 zł. stanowi unijna
dotacja z PROW.
Do obiektu z ulicy 1- go Maja prowadzi
chodnik oraz droga, która została dodatkowo
wybudowana ze środków samorządu. Gminna
brygada remontowo - budowlana wykonała
także budynek magazynowy, w którym będzie
można przechowywać sprzęt sportowy. Boisko
tak jak poprzednie wybudowane w Goląszy
Górnej, Malinowicach, Gródkowie oraz w
Psarach za gimnazjum jest ogólnodostępne.
Obiektem w Górze Siewierskiej będzie
zarządzać Wiesław Zygmunt, dostępny pod
numerem telefonu 797 798 892. Boisko jest
otwarte od marca do listopada. Red.

Boisko wielofunkcyjne w Górze Siewierskiej.

Prace remontowe gminnej ekipy budowlanej w Grуdkowie
i Gуrze Siewierskiej
Gminna ekipa budowlana wykonała remont sali
mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury w
Grуdkowie, a aktualnie trwają prace adaptacyjne w
części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gуrze Siewierskiej, w ktуrej będzie się mieścił bezpłatny
punkt dostępu do Internetu.
W sali bankietowej GOK w Gródkowie pomalowano
ściany oraz wyłożono je na wysokości 1,50 m.
mozatynkiem. Na ścianach zawieszono lampy, które będą
oświetlały obrazy zawieszone pod nimi, dzięki czemu sala
będzie mogła dodatkowo służyć jako galeria.
W Górze Siewierskiej gminna ekipa remontowa
aktualnie rozpoczęła prace budowlane w domu ludowym.
Zostanie wykonane boczne wejście do budynku oraz
adaptacja wnęki przy głównej sali balowej pod pracownię
komputerową. Prace będą polegały na wymianie instalacji
elektrycznej, wykonaniu schodów wewnętrznych i
zewnętrznych, wstawieniu drzwi oraz wyremontowaniu
pomieszczeń. Red.

Wyremontowana sala w Gródkowie.

Gmina Psary samorządem dbającym o finanse mieszkańcуw
Gmina Psary dostała wyrуżnienie za
udział w programie „Dłużnik
Alimentacyjny”.
Gmina Psary została wyróżniona
przede wszystkim za czynne
uczestnictwo w Rejestrze Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
do którego wprowadzane są na bieżąco
informacje dotyczące dłużników

alimentacyjnych, dzięki temu dba ona o
finanse mieszkańców oraz poprawia
bezpieczeństwo gospodarcze regionu.
Celem programu „Dłużnik
Alimentacyjny” jest wsparcie w
odzyskiwaniu zaległych alimentów.
Dzięki przepisom wprowadzonym w
2008 r. gminy mogą wpisywać długi
alimentacyjne do Biura Informacji

Gospodarczej InfoMonitor . Instytucja w
odpowiedzi na to działanie wprowadziła
program „Dłużnik Alimentacyjny” za
pośrednictwem którego gminy mogły
wpisywać do Rejestru Dłużników BIG
długi alimentacyjne równolegle z
osobami, starającymi się o zwrot
należnych alimentów na dziecko. Red.
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Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Projekt „Jestem wyjątkowy” trwa już drugi rok!
We wrześniu 2012 r. rozpoczął się
drugi rok trwania projektu „Jestem
wyjątkowy”, ktуry jest realizowany od
września 2011 r. i będzie trwał do końca
czerwca 2013 r. Wartość projektu
wynosi 154.724,11 zł. i jest w całości
finansowana ze środkуw Unii
Europejskiej (85%) oraz z budżetu
państwa (15%).
Za pozyskane pieniądze w szkołach
podstawowych na terenie gminy Psary
realizowane są zajęcia wyrównawcze,
rozwijające i logopedyczne. Chętnych
do udziału w projekcie nie brakowało,
wsparciem zostało objętych 283

Zajęcia w SP w Dąbiu.

uczniów klas I-III wszystkich szkół
podstawowych naszej gminy.
Głównym celem projektu jest
łagodzenie trudności w nauce oraz
rozwój zainteresowań uczniów
poprzez indywidualizację procesu
nauczania. Udział dzieci w projekcie
pozwoli im na zdobycie dodatkowych
umiejętności psychofizycznych, takich
jak zwiększenie umiejętności pracy w
grupie, zwiększenie poczucia
samodzielności, podniesienie
zdolności komunikacyjnych oraz
otwartość na problemy drugiego
człowieka.
W okresie 2011-2013 w ramach
projektu zostaną zrealizowane 594
godziny w 9 grupach zajęciowych dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, 396 godzin w 6
grupach zajęć dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, 792 godziny w 12
grupach zajęciowych rozwijających
zainteresowania uczniów, a dodatkowo
w Szkole Podstawowej w
Strzyżowicach, Gródkowie i Sarnowie
zostanie przeprowadzonych 231 godzin
zajęć logopedycznych w 5 grupach
zajęciowych.
W celu właściwej realizacji projektu
szkoły zostały wyposażone w
nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in.
gry dydaktyczne, pakiety

Rada Gminy Informuje

29 listopada 2012r. w Ośrodku
Kultury w Dąbiu odbyła się XXV sesja
Rady Gminy Psary, podczas ktуrej
przyjęto 8 uchwał:
1. Przyjęcia Programu współpracy
gminy Psary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok.
2. Zmiany Uchwały Rady Gminy
Psary Nr XXII/251/2012 z dnia 20
września 2012r. w sprawie nadania
statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach poprzez wprowadzenie zapisu,
iż „traci moc uchwała Rady Gminy Psary
Nr XXI/186/2000 z dnia 7 grudnia 2000r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach”.
3. Zmiany Uchwały Nr
XXII/255/2012 Rady Gminy Psary z dnia
20.09.2012r. w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na rzecz Gminy Psary

nieruchomości ozn. nr działki 2002/2,
położonej w Strzyżowicach poprzez
skreślenie pkt 4 w § 1 który brzmiał, iż
„koszty związane z zawarciem umowy
notarialnej poniesie Gmina Psary”.
Obecny zapis to: „ koszty gminy
związane z zawarciem aktu notarialnego
zostaną uregulowane w akcie”.
4. Ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Rady Gminy Psary Nr
XXII/253/2012 z dnia 20 września
2012r. w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych
i transportu
nieczystości ciekłych.
5. Ustalenia wysokości stawek i
zwolnień podatku od nieruchomości na
2013r. oraz określenia wzoru informacji
i deklaracji podatkowej.
6. Ustalenia wysokości stawek

Zajęcia w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach.

multimedialne, piramidy ortograficzne,
liczydła, zestawy konstrukcyjne, lupy,
preparaty mikroskopowe, stacje pogody,
liczmany magnetyczne, loteryjki
przyrodnicze, globusy, drzewa
demonstracyjne, zakupiono również
laptop i mikroskop do szkoły w Dąbiu,
laptop do szkoły w Gródkowie, ekran i
projektor do szkoły w Sarnowie,
natomiast szkoła w Strzyżowicach
została doposażona w dwa komplety
mebli do pomieszczeń przeznaczonych
do realizacji zajęć. Dzięki udzielonemu
wsparciu, które udało się uzyskać ze
środków unijnych zajęcia prowadzone
są w sposób ciekawy z zastosowaniem
aktywnych metod nauczania, które
przyczynią się do wszechstronniejszego
rozwoju uczniów. Red.

podatków od środków transportowych
na 2013r.
7. Obniżenia średniej ceny skupu
żyta stanowiącej podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy
Psary. Stawki podatku od:
nieruchomości, środków
transportowych, rolnego i leśnego
zostały zwiększone o 4%, natomiast
obniżono średnią cenę skupu żyta z
kwoty 75,86 zł za 1q do
kwoty 70,00 zł za 1q, przyjmowaną jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy w 2013r.
8. Zmian w budżecie gminy na
2012r., poprzez zwiększenie dochodów
budżetu gminy o kwotę 208 712 zł z
przeznaczeniem na działy oświata i
wychowanie (151 500 zł), administracja
publiczna (57 212 zł) oraz przeniesienia
w planie wydatków budżetu na 2012r.
pomiędzy działami i rozdziałami. Red.
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Trujący sezon grzewczy
Sezon grzewczy można uznać za
otwarty. Poznajemy to niestety po
kłębach dymu unoszącego się z
kominуw. Ktуż z nas jadąc od strony
drogi ekspresowej spoglądając na
dolinkę Psar nie widział ciemnej mgiełki
spowijającej okolice ulic Szkolnej i
Wiejskiej. Ta sama sytuacja w Dąbiu i w
całej gminie, ktуra położona jest
częściowo w lekkiej niecce terenowej.
Ta mgiełka to nic innego jak smog.
Dzieje się tak głównie przez to, że
początek sezonu grzewczego to dla
niektórych okazja do spalenia
zalegających w piwnicach śmieci w
postaci butelek, opakowań PCV,
kartonów, kolorowych czasopism itp.
Nie bez znaczenia jest też jakość węgla,
którym opalamy, a na samym końcu już
znaczenie ma sam piec. Nawet słabej
jakości piec opalany poprawnie nie
będzie emitował uciążliwych czy nawet
trujących dla człowieka substancji.

Kilka faktów:
1. Paląc śmieci stwarzasz ogromne
zagrożenie dla siebie ! Narażasz układ
wentylacyjny, komin i cały piec na
szybkie osadzanie sadzy (sadza to węgiel
zdolny do zapalenia się)
i innych
związków łatwopalnych, co powoduje
ogromne ryzyko pożaru komina, które
może sie skończyć w najlepszym
przypadku remontem pieca i komina, a
gdy dojdzie do uszkodzenia ścian co
często się zdarza nawet pożarem całego
domu.
2. Piec zamienia się powoli w rdzę?
To głównie wina śmieci i kiepskiej
jakości zasiarczonego węgla, które przy
spalaniu zamieniają się w kwas
siarkowy, chlorowy, solny i inne
substancje zżerające piec od środka.
3. Spalając śmieci w domowym piecu
oprócz wyciskającego z oczu dymu
produkujesz toksyczne dioksyny
szczególnie niebezpieczne i szkodliwe
dla dzieci.
4. Spalanie tworzyw sztucznych
powoduje produkcję innych szczególnie
niebezpiecznych dla ludzi substancji:
tlenki azotu (głównie NO i NO2),
dwutlenek siarki oraz tlenek węgla. Jeśli
przypadkowo piec lub system
wentylacyjny ulegnie awarii i substancje
te dostaną się do domu (a tak
eksploatowane CO mają tendencję do
awarii) tragedia gwarantowana.
5. Spalając śmieci produkujesz duże
ilości drobnego pyłu zawierającego

związki metali ciężkich (zwłaszcza
toksycznego ołowiu i kadmu) !
6. Jeśli spalasz śmieci powodujesz
dużą uciążliwość dla sąsiadów i całej
najbliższej okolicy - czy wiesz że
wydobywający się z komina dym potrafi
być odczuwalny nawet w promieniu 2
kilometrów?)
7. Śmieciowy dym wydobywający
się z komina, bardzo łatwo poznać i
świadczy on o właścicielu posesji.
Dlaczego więc tak robimy a dodatkowo
narażamy się na mandat karny (nawet
500zł)?
Z góry przepraszam, że piszę w
podobnym tonie, ale wszyscy staramy
się doganiać Europę, być nowocześni,
przyjaźnie nastawieni do środowiska i
świadomi zagrożeń a często nadal
zapominamy o podstawowych
zasadach. Niestety nadal przejeżdżając
się po gminie w mroźny poranek widać
dziesiątki posesji, w których palenie w
piecu centralnego ogrzewania zaczyna
się rytuałem pozbycia się
zgromadzonych śmieci, butelek i innych
towarów nieprzeznaczonych do
spalania. Jeśli nie chcemy zadbać o
własne zdrowie i komfort życia
spróbujmy chociaż pomyśleć o
najmłodszych, którym najbardziej
szkodzimy zatruwając powietrze.
Przemysław Skrzypiec, Redaktor
naczelny www.psary.info.

Stawki podatkуw w 2013 roku
Podatki są ważnym źrуdłem
dochodуw naszej gminy. Stawki
podatku od nieruchomości i od środkуw
transportowych na wniosek wуjta
uchwala Rada Gminy. Natomiast
stawka podatku rolnego ustalana jest
na podstawie średniej ceny skupu żyta,
zaś stawka podatku leśnego na
podstawie średniej ceny sprzedaży
drewna, ogłaszanych przez Prezesa
GUS.
Uchwalając wysokość stawek
podatkowych w podatku od
nieruchomości i podatku od środków
transportowych Rada Gminy musi wziąć
pod uwagę
górne granice stawek
kwotowych, które ulegają corocznie
zmianie, w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych.
Wskaźnik ten w I półroczu 2012 r.
wyniósł 104 (wzrost cen o 4%.)
Wójt Gminy u w z g l ę d n i a j ą c 4 %
wzrost cen przedstawił radnym

propozycje wysokości nowych stawek
podatkowych na 2013 r.
Po przeprowadzeniu konsultacji z
radnymi, dokonując
szczegółowej
analizy stawek występujących w naszej
gminie i porównując proponowane
stawki z okolicznymi gminami,
uchwalono 4% wzrost stawek podatku
od nieruchomości i środków
transportowych.
Zgodnie z komunikatem Prezesa
GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów
2012, średnia cena skupu żyta wyniosła
75,86 zł za 1 q.
W przypadku ustalania stawki
podatku rolnego
Rada Gminy
skorzystała z ustawowego uprawnienia i
podjęła uchwałę w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta z 75,86 zł zł za
1 q żyta, do kwoty 70,00 zł za 1 q. Stąd
stawka podatku rolnego dla gruntów
gospodarstw rolnych wynosi 175,00 zł z
1 ha przeliczeniowego, natomiast dla
gruntów
nie stanowiących

gospodarstwa rolnego 350,00 zł z 1 ha
fizycznego. Stanowi to wzrost podatku
rolnego o 4% .
Podobnie wygląda sytuacja w
okolicznych gminach, w których stawki
podatku od nieruchomości oraz
środków transportowych wzrosły
również o około 4%.
Stawka podatku leśnego obliczona
według średniej ceny sprzedaży
drewna wynosić będzie w 2013 roku
41,01 zł z ha.
Planowane na 2013 rok dochody z
podatków lokalnych wynoszą
4.289.250 zł. i stanowią one tylko 13 %
wszystkich wydatków gminy
ponoszonych w ciągu roku.
Przeznaczone są przede wszystkim na
bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie
uliczne, zapewnienie komunikacji
autobusowej i innych niezbędnych
wydatków pozwalających na
utrzymanie odpowiedniego poziomu
gminnych usług publicznych. Red.
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Choinki Jedynki
Już po raz jedenasty w programie I
Polskiego Radia odbył się konkurs
plastyczny, a zarazem charytatywny
pod nazwą „Choinki Jedynki”. Konkurs
przeznaczony był dla uczniуw szkуł
podstawowych i gimnazjalnych.
Jury składające się z artystów
plastyków wybrało najpiękniejsze prace
spośród 3100 nadesłanych obrazków.
Zuchy „Leśne Skrzaty” również brały
udział w tym konkursie. Praca zuchenki
Milenki Łapaj zdobyła główną nagrodę,
natomiast prace Mateusza Pytlika i

Maćka Woźniaka – wyróżnienia.
Zgodnie z regulaminem konkursu
obrazki dzieci nagrodzonych były
licytowane na antenie Polskiego Radia, a
pieniądze zebrane z licytacji zostaną
przekazane na Fundację pani Anny
Dymnej – „Mimo wszystko” dla dzieci
niepełnosprawnych, na wyposażenie
domu w Dolinie Słońca. Wszyscy
jesteśmy dumni z zuchów bo inne prace
też były piękne, pani profesor
z
Uniwersytetu głośno mówiła o tym na
antenie. ZSP Strzyżowice.

Praca Milenki Łapaj, która zdobyła
główną nagrodę.

IX edycja Wielkich Polakуw – „Nie ma dzieci, są ludzie”
tego wielkiego człowieka i Polaka.
Zgodnie ze słowami wiersza,
„Dziś w pąkach róż bez trwogi już
u k r y t e
b i j e
s e r c e .
Niech płonie las, dziś kwiatów czas,
A wciąż ich coraz więcej.
I twoja dłoń niech chroni je,
by mogły wokół kwitnąć.
Gdy trzeba krzyknąć głośno: nie!
By nikt nie zniszczył nigdy już
kwitnących róż nad Wisłą (…)”
motywem przewodnim Konkursu stał
się kwiat róży.
7 grudnia w ramach podsumowania
Roku Korczaka, odbyła się IX edycja
tegoż Konkursu. Przybyłych gości
powitała pani Dyrektor Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie –
Małgorzata Barańska. Jak co roku w
zmaganiach konkursowych wzięli udział
uczniowie klas IV – VI ze szkół
podstawowych z terenu gminy Psary.
Spotkanie prowadziła
pomysłodawczyni i organizatorka
Konkursu – Alicja Szastak, która na
wstępie przedstawiła postać Starego
Doktora oraz program przebiegu
uroczystości. Na początek oddała
głos członkom zespołu teatralnego
„Komar”, którzy zaprezentowali
zebranym montaż słowno –
muzyczny p.t.: „Temu, co ukochał
sercem…”. Następnie trzyosobowe
zespoły uczniów z każdej szkoły
przystąpiły do rozwiązywania testu
Laureaci otrzymali nagrody z rąk wójta.
obejmującego biografię oraz

W Szkole Podstawowej w Sarnowie
odbył się coroczny konkurs z cyklu
Wielcy Polacy. Tym razem poświęcony
został Januszowi Korczakowi.
Rok 2012 ustanowiono Rokiem
Janusza Korczaka. Zgodnie z uchwałą
Sejmu RP rok ten miał być czasem
intensywnej promocji praw dziecka oraz
upowszechniania korczakowskich idei
wychowawczych. Ich ponadczasowość,
społeczna i altruistyczna postawa
Korczaka, heroiczna wierność przyjętym
wartościom, całkowite oddanie
sprawom dziecka – wszystko to stało się
przyczyną, iż ten wielki autorytet
naukowy i moralny stał się bohaterem
corocznie organizowanego przez naszą
szkołę Gminnego Konkursu „Wielcy
Polacy”. Zamierzeniem organizatorów
było także stworzenie niecodziennej
oprawy uroczystości, stąd również
specjalne przygotowanie dekoracji sali –
wystawa zdjęć, plakatów i dokumentów
związanych z życiem i działalnością

działalność
społeczną i literacką
Janusza Korczaka. Na jego rozwiązanie
uczestnicy mieli 45 minut, a musieli
wykazać się umiejętnościami z zakresu
czytania ze zrozumieniem, korzystania z
informacji, rozumowania oraz
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Po zakończeniu przez uczniów pracy
z testem Jury – pod przewodnictwem
metodyka języka polskiego Teresy
Kosmali – Gąsior przystąpiło do pracy.
O bardzo dobrym przygotowaniu
uczestników do udziału w Konkursie
świadczą uzyskane wyniki. Dwie szkoły
zdobyły identyczną liczbę punktów,
plasując się na 1. miejscu ( SP w
Strzyżowicach i Gródkowie) oraz
kolejne dwie z tą samą liczbą punktów,
uzyskując drugą lokatę (SP w Dąbiu i SP
w Sarnowie).
Wręczenia nagród
dokonał Wójt Gminy Psary – Tomasz
Sadłoń, gratulując każdemu zespołowi
osiągniętego wyniku.
Cel Konkursu – oddanie hołdu tak
wielkiemu, wyjątkowemu człowiekowi,
wskazanie młodzieży wzorca
osobowego o ogromnej wrażliwości,
pełnego empatii i poświęcenia dla
innych – został osiągnięty.
Wychowując dzieci, miejmy w
pamięci słowa J. Korczaka: „Poznaj
siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam
jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz
wykreślać zakres ich praw i
obowiązków”. ZSP Sarnуw.

W osikowej dolinie
Uczniowie klas drugich ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach wybrały
się na wycieczkę do Osikowej Doliny.
Na początku wzięły udział w
warsztatach plastycznych wykonały pod
okiem profesjonalistów przepiękne
ozdoby na choinkę. Prace wykonywały
techniką orgiami, ale z drzewa
osikowego. Dowiedziały się wielu

ciekawych informacji na temat osiki. Po
słodkim poczęstunku, malinowej
herbacie nagle odwiedził Dolinę Święty
Mikołaj. Porozmawiał z dziećmi,
wręczył im prezenty. Zaskoczone dzieci
oniemiały z wrażenia. To była bardzo
miła wycieczka, a miasto słynące z osiki
to oczywiście Koziegłowy! ZSP
Strzyżowice.

Drugoklasiści z Mikołajem.
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Nagroda śląskiego Kuratora Oświaty została przyznana
Dorocie Pronobis – Kościńskiej dyrektorowi ZSP w Strzyżowicach
22 października w Sławkowie
Dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Strzyżowicach
Dorota Pronobis – Kościńska odebrała
Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty za
wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej i wychowawczej z rąk
Minister Edukacji Narodowej.
Pani Dorota stanowisko dyrektora
placówki edukacyjnej w Strzyżowicach
piastuje od 2008 roku, a jej staż pracy
pedagogicznej wynosi ponad 25 lat.
Odwiedzając szkołę możemy poczuć
stworzony przez nią klimat placówki
przyjaznej uczniom, którzy są wspierani
w rozwijaniu talentów, pokonywaniu
trudności. Pomoc w procesie
wychowania znajdują tutaj również
rodzice. Pani dyrektor podejmuje szereg
działań promujących postawy
aktywności ucznia na rzecz jego
zdrowia, uczestnictwa w życiu
społecznym, integracji środowiska
szkolnego, w tym uczniów
niepełnosprawnych. Rozwija w swoich
podopiecznych zamiłowanie do sztuki,
wdraża programy doskonalące
umiejętności uczenia się.
Pani dyrektor jest również bardzo

dobrym pracodawcą, który wkłada wiele
starań w rozwój swoich pracowników
stale podnosząc kwalifikacje kadry
pedagogicznej, co owocuje wysokim
poziomem pracy placówki oraz,
wdrażaniem innowacji pedagogicznych
programów autorskich. W szkole
realizowane są dzięki temu między
innymi programy autorskie i projekty
edukacyjne w tym Sokrates Comenius,
w ramach którego placówka
współpracuje ze szkołami w Anglii,
Francji, Włoszech i Grecji. W Zespole
Szkolno – Przedszkolnym realizowane
są również takie programy jak „Szkoła
bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”. W
placówce działa także jedyna na terenie
gminy Gromada Zuchowa „Leśne
Skrzaty”.Pani Dorota jest również
opiekunem Szkolnego Klubu
Krajoznawczo Turystycznego PTTK
„Wędrująca stonoga” organizuje
sobotnie rajdy i wycieczki. Angażuje się
również w życie społeczne sołectwa
Strzyżowice organizując Zawody
Balonowe, czy Święto Drzewa dla
lokalnej społeczności, dzięki czemu
placówka została Laureatem Nagrody
Czarodziejskiego Drzewa 2012. Jej

aktywna postawa
stała się także
inspiracją dla rodziców, którzy założyli
„Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach”, aby
czynnie wspierać działalność placówki.
Obecnie jest to jedyne tego typu
stowarzyszenie na terenie gminy.
Niezwykłe zaangażowanie w pracę z
dziećmi i młodzieżą sprawiło, że praca
Pani Doroty została nagrodzona i
zauważona o czym świadczy nagroda
kuratora oświaty. Redakcja składa
gratulacje Pani Dyrektor i życzy wiele
satysfakcji z podejmowanych w
przyszłości działań. Red.

Uroczystość wręczenia Nagród Kuratora.

Pasowanie na przedszkolaka w Sarnowie
27.11.2012 r w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2 w Sarnowie odbyła
się uroczystość pasowania na
przedszkolaka.
To wyjątkowa chwila, szczególnie dla
dzieci, które we wrześniu tego roku, po
raz pierwszy rozpoczęły przygodę z

Występ przedszkolaków.

przedszkolem. Do pasowania
przystąpiło aż 41 maluchów, które
zostały przyjęte w poczet społeczności
przedszkolnej, dzięki temu, iż 24
sześciolatków w roku szkolnym
2012/2013 podjęło naukę w klasie I.
Program artystyczny poprzedziła
prezentacja multimedialna
przedstawiająca ważne
wydarzenia z życia placówki.
Występ dzieci został nagrodzony
obfitymi brawami przez
zgromadzoną publiczność, którą
stanowili zaproszeni goście:
Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, Sekretarz Gminy Psary
Mirella Barańska- Sorn,
Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Psary Magdalena GdeszSobczak, sołtys Sarnowa
Mieczysław Sobczyk, sołtys

Preczowa Wojciech Kamecki, bilotekarz
Krystyna Białas oraz rodzice naszych
milusińskich.
Aktu pasowania dokonały: Dyrektor
Zespołu Małgorzata Barańska i
Wicedyrektor Zespołu Jolanta Zygmunt.
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci
otrzymały od wicedyrektora zespołu i
rodziców znaczki z logo przedszkola,
książeczki do rysowania oraz słodkości.
Również zaproszeni goście podarowali
nam prezenty: Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń – radiomagnetofon,
Wojciech Kamecki i Krystyna Białas
wybrane pozycje literatury dziecięcej,
Ewa Sus - kalendarze.
Społeczność Przedszkola
Publicznego im. Kubusia Puchatka
serdecznie dziękuje wszystkim za
przybycie na uroczystość oraz
przekazane prezenty. ZSPSarnуw

Wirujące farby przedszkolakуw z Sarnowa
3 grudnia w Przedszkolu Publicznym
im. Kubusia Puchatka w Sarnowie
odbyły się warsztaty plastyczne –
„Wirujące farby”.
W tym dniu na zajęciach dzieci
wzbogaciły swoją wiedzę dotyczącą

takich pojęć jak siła przyciągania,
grawitacja, siła odśrodkowa. Dzieci
mieszając różne kolory farb,
dowiedziały się jak powstają kolory
pochodne i jakie to są kolory
podstawowe. Następnie prowadzący

zaprezentowali przedszkolakom
niezwykłe urządzenie zwane
„kręciołkiem”. Właśnie za pomocą tego
urządzenia każde dziecko mogło
stworzyć jedyny i niepowtarzalny obraz,
prawdziwe dzieło sztuki. ZSP Sarnуw.
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Hello! Salut! Ciao! Hola! - Dzień Europejski w Sarnowie
Dnia 29.11.2012. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w
Sarnowie świętowano Dzień Europejski.
Z tej okazji zorganizowany został
konkurs wiedzy o krajach Unii
Europejskiej, w którym każda klasa
reprezentowana była przez dwóch
uczniów.
Quiz składał się z 7 rund i obejmował
różnorodne wiadomości z zakresu
geografii, literatury, architektury, muzyki
i tańca krajów europejskich. Zmagania
konkursowe urozmaiciły występy
wszystkich klas szkoły, podczas których
uczniowie zaprezentowali kilka krajów

Jedna z klas reprezentująca Danię.

europejskich oraz
wybrane postacie z bajek.
Dzięki klasom starszym
mogliśmy na moment
przenieść się w świat
paryskiej kuchni,
brytyjskiej mglistej
pogody oraz bogów
greckich.
Największe uznanie
zdobyła klasa IV
prezentująca Anglię.
Następnie klasa 5, która
Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością
przedstawiła nam
w przedstawianiu danych narodowości.
greckich bogów oraz
klasa 6, która przybliżyła
nam Francję. Dzieci
Śnieżkę, Czerwonego Kapturka,
najmłodsze z klasy Ia przypomniały Calineczkę oraz koleżankę, która
wszystkim kto mieszka w lesie z przybyła do Europy z Ameryki czyli
Kubusiem Puchatkiem. Klasa II plemienną księżniczkę – Pocahontas.
zaśpiewała piosenkę o belgijskich Quiz zakończył się wręczeniem
klockach zwyciężając w swojej kategorii wszystkim uczniom biorącym w nim
wiekowej. Natomiast dziewczynki z u d z i a ł d y p l o m ó w o r a z n a g r ó d
klasy III przedstawiły w języku książkowych w języku angielskim. ZSPS.
angielskim Królową Śniegu, Królewnę

Po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia
Gminna Biblioteka Publiczna w
Psarach po raz kolejny zorganizowała
Święto Pluszowego Misia dla
przedszkolakуw oraz drużyny zuchуw z
naszej gminy.
Tego dnia poświęcamy naszym
misiom całą uwagę. Dzieci goszczące
tego święta w Bibliotece w Psarach miały
okazję m. in. wysłuchać wzruszającego
słuchowiska o wielkiej sympatii

dziewczynki do jej ulubionego, choć już
starego i zniszczonego Misia. Maluchy
już wiedzą że naderwane uszy i łapki,
nieświeże futerko kochanego pluszaka
nie powinno być przyczyną
jego
wyrzucenia.
Kolejnym punktem naszego spotkania
było wybieranie spośród
zgromadzonych tego dnia w Bibliotece
MISIÓW: największego, najmniejszego,
najbardziej kolorowego i najbardziej

Przedszkolaki z Sarnowa.

puchatego. Właściciele tych zabawek
otrzymali pamiątkowe plakietki.
Szczególną uwagę zwrócono naszym
milusińskim na 3 misie zakupione w
fundacji pomagającej dzieciom
oczekującym na kosztowne operacje lub
leczenie. Przedszkolak który przyniósł te
niezwykłe pluszaki otrzymał plakietkę z
napisem „Mam misie, które pomogły
chorym dzieciom”. Liczymy na to, że
któreś z obecnych na naszej imprezie
dzieci poprosi rodziców aby w miarę
możliwości wzięli udział w tegorocznej
misiowej aukcji.
Sporo czasu poświęcono
opowieściom o niedźwiedziach
brunatnych i polarnych, ich zwyczajach i
środowisku w jakim żyją. Były też
zabawy ruchowe, zagadki, wierszyki,
wymyślanie pomysłów na prezent dla
misia oraz słodki poczęstunek.
Podobne imprezy z udziałem
pracowników Bibliotek filialnych miały
miejsce w SP w Strzyżowicach i Dąbiu a
także w Przedszkolu w Sarnowie, gdzie
dzieci odbyły podróż pociągiem przez
Uszatkowo, Niedźwiadkowo i
Puchatkowo do Misiolandii.
Na pamiątkę uczestnictwa w
urodzinach misia wszystkie grupy
przedszkolaków otrzymały zestawy
książek, w których Kubuś Puchatek
zebrał ciekawostki o ziemi, niebie,
roślinach i wodzie. GBP.
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Gminny konkurs regionalno-plastyczny
28 listopada w naszej szkole odbyła
się IX edycja Gminnego Konkursu
Regionalnego dla klas I – III, tym roku
pod hasłem ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE –
MOJA MAŁA OJCZYZNA. Konkurs
przebiegał w dwóch kategoriach:
wiedzy dla trzecioklasistów i plastycznej
dla uczniów klas I- III.
W pierwszej kategorii miał on formę
quizu. Trzyosobowe zespoły z wielkim
zapałem i zaangażowaniem
rozwiązywały rebusy, krzyżówki,
układały puzzle, zaznaczały wskazane
miejscowości na mapie, wykazywały się
znajomością legend związanych
z Zagłębiem Dąbrowskim.
Nie mniej wrażeń dostarczył
konkurs plastyczny, w którym młodzi
artyści popisywali się swoimi
zdolnościami malarskimi, uwieczniając
na obrazach piękny widok Zamku
w Będzinie.
Wszyscy uczestnicy wykazali się nie
lada zdolnościami plastycznymi i dużą
wiedzą na temat swojego regionu. Czas
oczekiwania na wyniki konkursu
uprzyjemniło uczestnikom zmagań
zwiedzanie Szkolnej Izby Regionalnej,
w której podziwiali zgromadzone
eksponaty. Po tak bogatych przeżyciach

nadszedł czas na ogłoszenie
werdyktu jury. Laureatami
w konkursie plastycznym
zostali w kategorii klas I –
Julia Jonak z SP ze
Strzyżowic,
klas II –
Magdalena Gwóźdź z SP w
Gródkowie, a klas III –
Aleksandra Lis z SP
w Strzyżowicach.
W konkursie wiedzy
zmagania były tak zacięte,
że między zwycięzcami,
a pozostałymi drużynami
było zaledwie pół punktu
różnicy. Zwycięską drużyną
zostali trzecioklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Gródkowie, tuż za nimi
uplasowała się drużyna z Sarnowa, na
trzecim miejscu znaleźli się uczniowie z
Dąbia, natomiast czwarte miejsce
zdobyli trzecioklasiści ze Strzyżowic.
Gratulujemy! Wszystkie zmagania
obserwowali zaproszeni goście - Wójt
Gminy Psary p. Tomasz Sadłoń,
Sekretarz Gminy Psary p. Mirella
Barańska-Sorn,
metodyk nauczania
zintegrowanego p. Jolanta Smętek, która
jednocześnie przewodniczyła komisji
konkursowej, bibliotekarka z Biblioteki

Publicznej p. Halina Sapota oraz
nauczyciele - wychowawcy
uczestników biorących udział we
współzawodnictwie.
Wszystkie
drużyny z klas III i uczniowie którzy
zajęli I miejsce w konkursie plastycznym
otrzymali nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Psary. Ponadto wszyscy
uczestnicy konkursu z rąk p. dyrektor
Grażyny Trzcionki otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki
ufundowane przez gospodarza
konkursu.
SP Dąbie

„Kulturalnie” w gimnazjum
W dniach 19 - 23.11. odbył się
w naszej szkole I Tydzień Kultury
Polskiej i Języka Polskiego. Pomysł na
tego rodzaju przedsięwzięcie był
efektem naszych obserwacji
i spostrzeżeń dotyczących niskiej
kultury języka u naszych rówieśników
i dorosłych.
Obchody I. Tygodnia
rozpoczęliśmy od prezentacji dwóch
projektów edukacyjnych
zrealizowanych przez klasę
IIc
podczas spotkania z rodzicami. Były to
spektakle: „Adam Mickiewicz uczy nas
romantyzmu” oraz „Wywiad rzeka
z Janem Kochanowskim”. Występ
bardzo się podobał, bo braw nie
szczędzono. Ten sam pokaz odbył się
dla naszej społeczności szkolnej.
Środa była dniem zmagań drużyn
klasowych podczas konkursu wiedzy
o kulturze polskiej i języku polskim pt.
„Kochamy Cię, Polsko”. Zadania

oceniało jury w składzie: p. dyrektor
GBP Helena Warczok, metodyk języka
polskiego p. Teresa Kosmala–Gąsior
oraz p. dyrektor Ewa Wawrzak.
Konkurs wygrała klasa IIc.
W czwartek odbyło się dyktando
o tytuł Gimnazjalnego Mistrza
Ortografii. W konkursie wzięli udział
reprezentanci wszystkich klas. Tytuł
zdobył Jakub Płonka z kl. III c.
Nasze szkolne święto

zakończyliśmy w piątek o godz. 24.00,
bowiem o godz. 18.00 zaczęło się
nocne oglądanie filmów polskich.
Frekwencja zaskoczyła wszystkich –
przybyło 69 uczniów. Obejrzeliśmy
wspólnie „Salę samobójców”,
„Seksmisję” i „Galerianki”. Było bardzo
miło i cieszy fakt, że tylu uczniów
początek weekendu wolało spędzać w
szkole. Szkole też chyba było miło?
Redakcja GimPsary
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Wieczуr wrуżb i magii
Jest taka noc w roku, kiedy świat
realny łączy się ze światem magii,
czarów, ...wróżb. Od wieków w noc św.
Andrzeja młode panny zbierały się, aby
dowiedzieć się jaka będzie ich
przyszłość. Panowie, ciekawi co ich
spotka zbierali się kilka dni wcześniej –
w wigilię św. Katarzyny. Noc św.
Andrzeja jest nocą niezwykłą.
Niezwykła była też zabawa
andrzejkowa, która odbyła się 30
listopada w Szkole Podstawowej
w Gródkowie. Impreza była podzielona
na trzy grupy wiekowe. Jako pierwsze
bawiły się przedszkolaki
i dzieci z oddziałów zerowych. Do
wspólnych pląsów przystąpili także
koledzy klas I - III, bo jak wiadomo w
grupie weselej. Po nich na parkiet
wkroczyli uczniowie z klas IV -VI. A
powodów do radości było wiele. Panny,
które chciały się dowiedzieć czy czeka je
w tym roku zamążpójście mogły
spojrzeć w kryształową kulę wróżki oraz
powróżyć – jak na andrzejki przystało –
z wosku. Mężczyźni też zaglądali
w przyszłość. Nie jest przecież
tajemnicą, że w andrzejki budzą się
różne zjawy, potwory
i upiory. Nie zabrakło ich

i u nas. Zjawiły się wiedźmy, straszydła,
wampiry. Emocji nie brakowało!!!
Rodzice przygotowali kawiarenkę, w
której można było skosztować domowe
pączki i soki. Wszystko smakowało o
tyle lepiej, że serwowane było przez
wykwalifikowane kelnerki –nasze panie
nauczycielki; bo przecież nic tak nie
smakuje jak coś przygotowane i podane

przez miłe i uśmiechnięte
wychowawczynie. Dla wszystkich przez
całą imprezę grała muzyka, która
wprowadziła nas w świetny nastrój.
Królowały oczywiście najnowsze hity z
list przebojów, więc zabawa była
przednia. Aż żal było kończyć
andrzejkowe spotkanie.
SP GRУDKУW

Pani z pierwszej klasy
Od września w naszej szkole uczą
się dzieci sześcioletnie.
Wychowawczynią naszych
sześciolatkуw jest pani mgr Agnieszka
Regulska, ktуra zgodziła się udzielić
„mini” wywiadu uczennicy klasy V –
Alicji Galeji.
Ala Galeja: Jest Pani wychowawczynią
klasy IA do ktуrej uczęszczają dzieci
sześcioletnie. Jak ocenia Pani swoich
uczniуw, jak radzą sobie
z obowiązkami szkolnymi?
Pani Agnieszka Regulska:
6-latki z mojej klasy radzą sobie
doskonale z obowiązkami szkolnymi,
zarуwno pod względem dydaktycznym
jak i emocjonalnym. Są obowiązkowi,
bardzo aktywni na zajęciach,
samodzielni i ciekawi wszystkiego co się
dzieje w szkole. W wielu przypadkach
dorуwnują
dzieciom, ktуre mają

siedem lat.
A.G: Miała Pani okazję pracować
w przedszkolu. Czy z przedszkolakami
łatwiej się pracuje niż z uczniami?
Pani A. Regulska:
W ciągu ostatnich trzech lat miałam
okazję pracować w przedszkolu
prowadząc rуżne grupy wiekowe. Po
tym doświadczeniu uważam, że każda
grupa wiekowa jest wymagająca
i niepowtarzalna. Dzieci z roku na rok są
coraz bardziej ciekawe świata i co za
tym idzie bardziej wymagające. Nie
można powiedzieć, iż praca
nauczyciela w przedszkolu jest
łatwiejsza, od pracy nauczyciela
w szkole. Każdy z nauczycieli ma swoje
zadania i obowiązki adekwatne do
grupy wiekowej, z ktуrą wspуłpracuje.
Praca w przedszkolu ma w większości
charakter opiekuńczo-wychowawczy
w szczegуlności w najmłodszej grupie
wiekowej.
Najważniejsze jest to,
że praca ze wszystkimi
dziećmi daje mi wiele
satysfakcji i radości.
A.G: Co w nauczaniu
jest dla Pani
najważniejsze? Jakie
wartości chciałaby
Pani przekazać swoim
uczniom?
Pani A. Regulska:
Najważniejszy dla
mnie w nauczaniu jest
uczeń, jego zdolności,
zainteresowania,

uczucia, sukcesy i porażki.
Wśrуd wartości, jakie chcę przekazać
swoim wychowankom, znajdują się:
prawda, dobro, sprawiedliwość,
odpowiedzialność, tolerancja, wolność,
patriotyzm, bezinteresowność.
Nauczyciel powinien być doradcą,
konsultantem, musi orientować się, co
dziecko robi, co umie, a czego jeszcze
nie wie, nad czym powinno pracować.
Bez wątpienia rola wartości oraz ich
wdrażanie w proces wychowania,
powinny być mottem każdego
nauczyciela-wychowawcy.
A.G: Dziś, uczniowie mają w klasach
tablice interaktywne, rzutniki, laptopy,
szafki do swojej dyspozycji. Czy
chciałaby Pani być uczennicą we
wspуłczesnej szkole?
Pani A. Regulska:
Oczywiście, że chciałabym być
uczennicą we wspуłczesnej szkole,
ponieważ jest wiele możliwości
rozwoju. Łatwiejszy dostęp do wiedzy.
Wspуłczesna szkoła
umożliwia
rozwijanie zainteresowań uczniуw
poprzez prowadzenie rуżnych kуł
przedmiotowych. Zastosowanie tablic
interaktywnych sprawia, że lekcje są
ciekawsze niż dawniej gdy były oparte
przede wszystkim na podręcznikach.
A.G: Dziękuję za rozmowę.
Alicja Galeja, kl. V,
Zespуł Szkolno-Przedszkolny nr2
w Sarnowie
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Głośne czytanie Korczaka w Dąbiu
Rok 2012 został ustanowiony przez
Sejm Rokiem Janusza Korczaka. Stary
Doktor, jak go nazywano, uczył, jak
kochać dzieci. Napisał też dla nich
wiele książek. Dlatego uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Dąbiu
postanowili uczcić pamięć Korczaka
poznając jego twórczość.
30 listopada był w szkole w Dąbiu
dniem głośnego czytania utworów
Korczaka. Uczniowie z kl. IV czytali
fragmenty popularnego Króla Maciusia
Pierwszego. Piątoklasiści zachęcali do
lektury dalszych losów tego bohatera
zawartych w książce Król Maciuś na
b e z l u d n e j w y s p i e ,
a szóstoklasiści
zaprezentowali

fragmenty książki Mośki, Joski i
Srule. Te obco brzmiące nazwy to
imiona bohaterów pochodzenia
żydowskiego. W czasie spotkania
uczniowie obejrzeli prezentację
multimedialną przedstawiającą
najważniejsze fakty z życia
Janusza Korczaka oraz
najsłynniejsze jego myśli, jak np.
Nie ma dzieci – są ludzie.
Dzień głośnego czytania
Korczaka zachęci zapewne wielu
uczniów do poznania w całości
utworów człowieka, który całe
swe życie poświęcił dzieciom.
Oliwia Wiązek, SP w Dąbiu

WOKALNE SUKCESY
„...Śpiewać każdy może trochę lepiej
lub trochę gorzej ale nie o to chodzi jak
co komu wychodzi”. 27 listopada 2012
roku uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Gródkowie: Magdalena Gocyła
i Oliwia Lipińska z klasy V, Julia Polak
z klasy IV oraz Maja Terlikowska z klasy
I wzięły udział w I Festiwalu Wokalnym
Mikrofon, Murmurando MOK i TY,
zorganizowanym przez Miejski
Ośrodek Kultury w Wojkowicach.
Młodzi ludzie zostali podzieleni na
trzy grupy wiekowe: do 5 lat, 6-9 lat i 1015 lat. Każdy uczestnik śpiewał jedną
wybraną przez siebie piosenkę a jury
oceniało muzykalność, dykcję,
osobowość i wizerunek sceniczny oraz
indywidualną interpretację utworu.
Konkurencja była bardzo wysoka

i dostarczyła młodym talentom
ogromnych emocji. Niektórzy
z uczestników pierwszy raz
występowali na scenie światłach
reflektorów i śpiewali ulubioną
piosenkę przed prawdziwą
publicznością.
Wszyscy uczestnicy zostali
wyróżnieni i nagrodzeni
dyplomami co zachęciło ich do
dalszej pracy nad własnym
warsztatem muzycznym.
Wokalistki zostały przygotowane
przez nauczyciela muzyki panią
Annę Łatę. Życzymy dalszych
sukcesów.
Magdalena Gocyła SP
GRУDKУW

Szkoła nie musi być nudna !
W listopadowym kalendarzu
imprez w Szkole Podstawowej w Dąbiu
pojawiły się nietypowe uroczystości.
Uczniowie opuścili na chwilę szkolne
ławy, a szkołą w tym czasie zawładnęły
bajkowe postacie i urocze pluszaki.
16 listopada był Dniem Postaci
z Bajek. Szkolne korytarze i sale lekcyjne
przypominały bardziej kulisy teatru niż
miejsce nauki. Aktorami byli oczywiście
uczniowie, którzy w tym dniu wcielili się
w role swoich ulubionych bohaterów
z bajek. Każdy przedszkolak chciał
w tym dniu być królem lub królową,

dlatego dumnie nosił na swojej głowie
koronę. Szóstoklasiści dla odmiany
zapragnęli zobaczyć Smerfów las,
i gdyby nie Gargamel to dzień upłynąłby
im całkiem spokojnie.
Spragnione
przygód uczennice z kl. VI postanowiły
podążać śladami Kota w butach, a ich
młodsze koleżanki najchętniej widziały
się w roli Czerwonego Kapturka.
Pojawili się też bohaterowie wielu
innych znanych bajek.
Postaci z krainy baśni spotkały się na
szkolnym holu, gdzie mogły się
wszystkim zaprezentować. Następnie

uczestnicy tej pouczającej zabawy
uformowali długi, barwny korowód
i przemaszerowali główną ulicą Dąbia
do biblioteki gminnej.
Spotkanie z bibliotekarką panią
Haliną Sapotą zachęciło uczniów do
przeczytania kolejnych baśni
i poszukiwania w nich nowych
bohaterów. Dzień Postaci z Bajek
przekonał wszystkich, że można łączyć
przyjemne z pożytecznym!
Ciekawie wyglądał też szkolny
Dzień Pluszowego Misia. 22 listopada
wszystkie dzieci – te najmłodsze
z przedszkola i te najstarsze z klasy VI,
przybyły do szkoły wraz ze swoimi
pluszowymi misiami. Dzięki obecności
ulubionych maskotek z dzieciństwa
lekcje przebiegły szybko i spokojnie.
Pod koniec dnia odbył się krótki apel, na
którym misie zajęły honorowe miejsce
na specjalnie przygotowanym podium.
Wychowawcy przygotowali
uczniom w tym dniu miłą
niespodziankę, recytując swoje
ulubione wiersze o misiach.
Oliwia Wiązek, SP w Dąbiu.
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Galopem do sukcesu – wywiad z Mają Słowikowską z Malinowic
Przedstawiamy wywiad z Mają
Słowikowską uczennicą Gimnazjum w
Psarach, odnoszącą sukcesy w jeździe
konno.
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda
z końmi?
- Swoją przygodę z końmi
rozpoczęłam, gdy miałam 9 lat. Odkąd
pamiętam ciągnęło mnie do tych
dumnych zwierząt. Zaczynałam na
kucykach. Pierwszym koniem, z jakim
związana była moja przygoda
w sporcie jeździeckim, był mały
charakterny kuc Alan. Pуźniej były już
tylko duże konie. Najpierw była klacz
Alhambra, ktуra jest ze mną do dziś. Od
niedawna posiadam rуwnież 7 letniego
wałacha rasy holsztyńskiej
sprowadzonego z Niemiec o imieniu
Casino. Z tym koniem wiążę ogromne
nadzieje na przyszłość. Aktualnie
jeżdżę w Klubie Jeździeckim Amigo
w Grodźcu, moim trenerem jest Maciej
Stopa.
Jak godzisz obowiązki szkolne
i treningi?
- Bywa ciężko. Bywają takie dni, kiedy
w domu od rana do godziny 20 jestem
tylko pуł godzinki. Chyba każdy potrafi
sobie wyobrazić, o czym się myśli po
takim dniu. Jednak na następny dzień
szkoła, klasуwki, trzeba siąść do nauki.
Nie mam żadnych ulg w szkole.
I dobrze, bo nie lubię w życiu iść na
łatwiznę. Konie kosztują mnie wiele
wyrzeczeń, ale czego się nie robi dla

spełnienia marzeń. W tygodniu mam
nawet 10 treningуw.
Ten sport często wiąże się z upadkami
i kontuzjami, masz już jakieś
doświadczenia w tej dziedzinie?
- Moich upadkуw i kontuzji nie sposуb
zliczyć. Mуwią, że jeździec bez
upadku, to jak jeździec bez konia.
Najważniejsze by nigdy się nie zrazić,
upadki są wpisane w tę dyscyplinę, ale
nie można o tym myśleć.
W jakich zawodach brałaś udział i jakie
trofea zdobyłaś?
- Nie sposуb wymienić wszystkich
moich udziałуw. Aktualnie startuję
średnio co 2 tygodnie. Gdy wyjeżdżam
na zawody żyję w innym świecie,
innym życiem. Nie potrafię tego
nazwać, ale ten świat mocno
uzależnia. Za najważniejsze udziały
uważam występy na dwуch
międzynarodowych paradach
jeździeckich ( 2008 rok w Katowickim
Spodku i w 2011 w Łodzi w Atlas

Arenie).Ważnym dla mnie startem były
zawody w Irlandii w 2010 roku, ktуre
dużo mnie nauczyły. Największe
sukcesy jak do tej pory to brązowe
medale Mistrzostw Polski Południowej
2012 i Finałуw Ligi Śląska 2010.
Dopiero zaczynam dlatego największe
osiągnięcia są przede mną, będzie mnie
to kosztowało wiele pracy, ale wiem, że
warto.
Wkrуtce będziesz musiała podjąć
decyzję, co dalej, jaką szkołę wybrać.
Czy wiążesz swoją przyszłość ze
sportem?
- Oczywiście, że tak. Gdyby udało mi
się w przyszłości być związaną
zawodowo ze sportem konnym to
byłoby spełnienie moich marzeń. Nie
możemy jednak nastawiać się jedynie
na jeden kierunek. Korzystając z okazji,
chciałam podziękować moim
rodzicom za ogromne wsparcie.
Redakcja GimPsary

Przedświąteczna wizyta w schronisku!
W Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach , klasa 4b rozpoczęła
od połowy października zbiórkę karmy
dla bezdomnych psów i kotów.
W tę akcję zaangażowała się cała
szkoła przynosząc karmę i koce dla
zwierząt ze schroniska. Wszystkich
zainteresował los biednych
zwierzaków, które trafiły tam
z powodu bezmyślności
i nieodpowiedzialności swoich
opiekunów. Dnia 21 listopada
w ramach "Projektu ComeniusEuropejskiego Magazynu

I
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Wolontariatu" pojechaliśmy całą naszą
klasą 4b do Schroniska w Katowicach
i przekazaliśmy ponad 90 kg karmy
suchej i w puszkach oraz kilka koców.
Pracownicy schroniska bardzo
ucieszyli się z takiego prezentu.
W ośrodku tym znajduje się około 200
zwierząt i każda pomoc jest tam mile
widziana. Państwo pracujący w tym
ośrodku oprowadzili nas po nim,
opowiedzieli o jego działalności oraz
pokazali wiele zwierząt
potrzebujących pomocy. Wszystkie
pieski i koty witały nas radosnym

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






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

szczekaniem i pomrukami, i w ten
sposób dziękowały za odwiedziny
i podarunki. Naszej klasie bardzo
spodobała się ta wycieczka. Myślę, że
częściej będziemy mogli uczestniczyć
w takich akcjach. Dzięki temu
wyjazdowi zrozumieliśmy, że
zwierzęta też potrzebują miłości
i ciepłego kąta , w którym będą mogły
czuć się dobrze i bezpiecznie. Dlatego
pamiętajmy o naszych czworonożnych
przyjaciołach szczególnie w czasie
zbliżającej się zimy.
Julia Ciemięga, SP Strzyżowice

Formatowanie i skład gazetki:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot
Bartosz Białas
Konrad Strzelecki
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Zdrowia
W piątek 7 grudnia 2012 roku, w
hali sportowej Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 2
w Sarnowie
odbył się V Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej klas V Szkуł Podstawowych z
terenu Gminy Psary o Puchar Zdrowia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
W zawodach uczestniczyły dzieci z
Gminy Psary. Mecze rozgrywane były
systemem każdy z każdym.
Najlepsza drużyną okazała się ekipa z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1
w Strzyżowicach w składzie :
Kuba Flak, Mateusz Flak, Kuba Kozioł,
Dawid Wiśniewski, Olek Kamiński,
Klaudiusz Bulica, Patryk Białas, Dawid
Watoła pod opieką
nauczyciela
wychowania fizycznego Przemysława
Wacha
II miejsce zajęła drużyna z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Sarnowie w
składzie : Krystian Meszek, Jakub Żak,
Jakub Sadłoń, Patryk Gadziałowski,
Mikołaj Bury, Kajetan Kyrcz, Piotr
Przybyło, Hubert Kozłowski pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego
Andrzeja Sztoka.
III miejsce zajęła drużyna z Szkoły
Podstawowej im. Emilii Gierczak w

Gródkowie w składzie: Marek Kocot,
Michał Kamiński, Jakub Kot, Kamil
Nowak, Kacper Kotłowski, Hubert
Łaszczyk pod opieką Kingi Ćwintal
nauczyciela wychowania fizycznego.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w składzie: Kacper
Czajer, Oskar Hetmańczyk, Sebastian
Kocot, Bartek Kotuła, Bartek Białas,
Norbert Hanek, Dawid Mańka, Kevin
Nagły pod opieką nauczyciela
w ych o w an i a f i zyczn ego Ad ama
Adamczyka została wyróżniona
pucharem za grę Fair Play.
Najlepszym strzelcem okazał się
Mateusz Flak z dorobkiem 12 goli z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1
w Strzyżowicach. Najlepiej w bramce
spisywał się Hubert Kozłowski z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2
w Sarnowie.
Rywalizację oglądała duża rzesza
kibiców, szczególnie miłe, iż było
wśród nich dużo dziewcząt.
Puchary dla zwycięzców oraz
nagrody indywidualne i
okolicznościowe dyplomy wręczał
Pan Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary,
który w ciepłych słowach podziękował

wszystkim zawodnikom za grę fair play i
życzył dalszego rozwijania swoich
umiejętności a opiekunom podziękował
za dobre przygotowanie podopiecznych
do turnieju.
Celem turnieju jest popularyzacja
zdrowego stylu życia i propagowanie
odpowiedniego kibicowania
i gry Fair Play.
Mikołajkowy turniej świadczy o
zapotrzebowaniu w naszej gminie na
piłkę nożną w dobrym rekreacyjnym
wydaniu i propagowania wśród dzieci
od najmłodszego lat zdrowego stylu
życie, koleżeństwa i przyjaźni. OPS.

Zawodnicy dali z siebie wszystko.

V mistrzostwa szkуł Gminy Psary w Bowlingu
Mistrzostwa w Bowlingu naszych
gminnych szkуł już na stałe wpisały się
w sportowy kalendarz imprez. Po raz
piąty ich organizatorem był Uczniowski
Klub Sportowy „Gimnazjum”.
Drużyny składały się z sześciu
zawodników – dziewcząt i chłopców.
Podstawówkę reprezentowali uczniowie
klas V i VI, natomiast gimnazjaliści
wystawili reprezentacje klas I, II i III.
„Pierwszy raz maiłem okazję

uczestniczyć w zawodach tak
popularnych kręgli. Oprócz sportowej
rywalizacji towarzyszył nam dobry
humor i zabawa. To bardzo fajna forma
spędzania wolnego czasu, szczególnie w
gronie przyjaciół” – mówi reprezentant
Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Patryk
Domagalik.
Zwycięzcami bowlingowej
rywalizacji wśród uczniów szkół
podstawowych okazała się drużyna z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

w Sarnowie (348 pkt), II miejsce po
zaciętej dogrywce zajęła Szkoła
Podstawowa w Dąbiu (298 pkt), III
miejsce – Szkoła Podstawowa w
Gródkowie (298 pkt).
Gimnazjaliści, w myśl piosenki „Nie
zawsze trzeba zwycięzcą być, by zyskać
chwałę i zdrowie”, uznali wspólny
remis. Puchary i pamiątkowe dyplomy
wręczył drużynom prezes UKS
„Gimnazjum” Andrzej Olszewski. Red.

Zapraszamy na białe szaleństwo na stokach!

Niesamowita atmosfera alpejskiego uzdrowiska w samym centrum
Val di Sole. Codziennie transfer autokarem do największych
ośrodków narciarskich w tym rejonie: 3 dni: Pejo Fonti oraz
pozostałe 3 dni dowolnie w całym Val di Sole: Madonna di
Campiglio, Marilleva, Folgarida, Pinzolo, Pejo, Tonale,
Pontedilegno,Temu. Nocleg w Hotelu Alpen, położonym w Pejo
Fonti, niewielkim alpejskim uzdrowisku pełnym sklepików,
pizzerii,regionalnych restauracyjek i barów, a przede wszystkim
typowej alpejskiej atmosfery.

od hotelu). Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych:
wszystkie wyposażone są w łazienkę z wc, telewizor, telefon. W
hotelu znajduje się również bar i restauracja gdzie serwowane są
posiłki.
Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje
dwudaniowe (w tym jedna regionalna),
bar sałatkowy. Dodatkowo w cenę wliczono również napoje przy
obiadokolacji (woda lub soki lub cola).
Cena 2200 zł - do 17 roku życia
Cena 2480 zł - osoba dorosła
Świadczenia: transport lux autokarem - ski-pass 6 dni Combi 3 dni
Pejo 3 dni całe Val di Sole- transfery do wyciągów wg programu –
zakwaterowanie - wyżywienie: śniadania, obiadokolacje - opiekę
pilota - rezydenta - ubezpieczenie KL (15.000 Euro), NNW (5000 zł) opieka wychowawców.

Dodatkową zaletą tego miejsca jest uzdrowiskowy kompleks
termalny z basenem i sauną (200m od hotelu) oraz fakt, iż z Pejo
Fonti rozpoczyna się 18 km tras narciarskich (gondola 400 m

Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji innych niż w ofercie.
Zapisy do dnia 9 stycznia 2013r. KONTAKT- tel.500 195 833:
32/267 21 42

Gimnazjum w Psarach
organizuje wyjazd narciarski
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Dolomity
Termin: 8-17.02.2013r.
Val di Sole- Pejo
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Święty Mikołaj zawitał do ośrodkуw kultury
Wszyscy znamy Św. Mikołaja jako
korpulentnego dziadka w czerwonym
kubraku, z wielką siwą brodą i workiem
pełnym prezentуw. Święty Mikołaj to
baśniowa postać, w ktуrą wierzą nie
tylko dzieci.
Jest bardzo ważną postacią, która
odgrywa istotną rolę w życiu każdego
dziecka, a w szczególności w okresie
świątecznym. Czy wyobrażacie sobie
gwiazdkę bez Mikołaja, a Mikołaja bez
worka pełnego prezentów? Dzieci z
gminy Psary po raz kolejny mogły się
przekonać ile radości i prezentów
przynosi ze sobą mikołaj, bowiem w
piątkowy mroźny wieczór, Święty
Mikołaj przybył do Świetlicy Wiejskiej w
Dąbiu. Zanim jednak obdarował
wszystkie dzieci słodkimi upominkami,
zgromadzone w świetlicy maluchy
zaprezentowały piękny program
artystyczny specjalnie z okazji
mikołajek. Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny pokazał regionalne
tańce przy akompaniamencie muzyki na
żywo, grupa teatralna GOK
zaprezentowała krótkie przedstawienie
„Show dla mikołaja” przygotowane
specjalnie na tą okazję. Wspaniały popis
dała również sekcja gimnastyki
artystycznej, która w bardzo krótkim
czasie przygotowała trudny pokaz
gimnastyki artystycznej oraz
widowiskowy układ taneczny z szarfami.
Wesołe maluchy z Góry Siewierskiej
zaprezentowały zgromadzonej
publiczności
całą gamę leśnych
zwierzaków w przedstawieniu

Popis akrobatyki artystycznej.

„Zwierzaki małe i duże”, a laureaci „Mini
szansy na sukces” śpiewająco porwali
publiczność do wspólnej zabawy. Cały
ten program składał się na piękne i wesołe
„Mikołajkowe Show”. Dzieci za występy
zostały nagrodzone słodkościami oraz
zabawą prowadzoną przez samego
Mikołaja.
9 grudnia remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Preczowie również gościła
Mikołaja. Imprezę była zorganizowana
przez lokalną społeczność oraz ośrodek
kultury.
Wśród gości pojawili się: Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń z rodziną, Radny
Rady Gminy Jarosław Nowak z rodziną,
sołtys Wojciech Kamecki z rodziną,
sponsorzy i mieszkańcy.
Gości przywitała kierowniczka
świetlicy w Preczowie
Zofia Kyrcz, oraz Jarosław
Nowak prezes OSP
Preczów i Wojciech
Kamecki naczelnik OSP
Preczów.
Tego popołudnia na
scenie wystąpił zespół
dziecięcy Bongosiki pod
kierownictwem Anny
Bogackiej i koordynatora
Grażyny Wikarek,
następnie wystąpiły
W Preczowie Mikołaj rozdawał prezenty z wielkich sań.

dzieci ze świetlicy w Preczowie, a na
pianinie zagrali Leoś Płazak i Mikołaj
Bury.
Wójt wraz prezesem i naczelnik OSP
w Preczowie wręczyli podziękowania
dla sponsorów: Przedsiębiorstwa
Wyrobów Stalowych NORO POLSKA
Sp. z o.o. – które ufundowało 60 paczek
dla dzieci, Agnieszki i Leszka
Piwowarczyków, Urszuli i Krzysztofa
Wortolców, Moniki i Seweryna
Jąkalsckich, Anny i Marcina
Lachowiczów, Marii i Andrzeja
Malcherków, Marcina Frysztackiego,
Justyny Hołubowskiej, Sylwii i Pawła
Nowaków, Jolanty i Jarosława
Nowaków, Bożeny i Wojciecha
Kameckich, Agnieszki i Marka
Zaporów, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Preczowie, Koła Gospodyń
Wiejskich w Preczowie.
Dzięki hojności sponsorów
zakupiono do świetlicy stół do tenisa i
stół do air hokeja (cymbergaj) oraz
przygotowano poczęstunek dla
wszystkich.
Za okazane wsparcie wszystkim
sponsorom najserdeczniejsze
podziękowania składają druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Preczowie. GOK.

Wуjt Gminy Psary
oraz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
serdecznie zapraszają na

Noworoczny koncert
Chуru Halka
ktуry odbędzie się 30 grudnia o godz. 17:00
w Kościele pw. Apostołуw Piotra i Pawła w Psarach
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Wystawa pszczelarska w Psarach
26 listopada w Gimnazjum im.
marszałka Jуzefa Piłsudskiego
w
Psarach odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy plastycznej poświęconej
pszczelarskiej pasji marszałka Jуzefa
Piłsudskiego. Otwarcie wystawy było
połączone z jej przekazaniem na rzecz
gminnego Gimnazjum.
Inicjatorem przedsięwzięcia był
Śląski Związek Pszczelarzy. Na
uroczystości gościli m.in. Zastępcę
Wójta Gminy Psary Mirosława
Rabsztyna, Sekretarz Gminy Mirellę
Barańską –Sorn, Prezesa Śl. Z. P.
Zbigniewa Bińko, Prezesa
Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy
Romana Bochenka, członków Zarządu
Z.K.P. Józefa Kopczackiego i Ryszarda
Filipczyka oraz Pszczelarzy z terenu
naszej gminy i Zagłębia. W uroczystości

udział wzięli też uczniowie klas I
Gimnazjum w Psarach.
Na wystawie zgromadzono
kilkanaście plansz i obrazów związanych
z zainteresowaniem marszałka Józefa
Piłsudskiego hodowlą pszczół. Krótkiej
prelekcji dotyczącej pasji marszałka
dokonał Adam Wilczyński,
Przewodniczący Sekcji Historycznej
Śląskiego Związku Pszczelarzy.
Uzupełnieniem jego wykładu było
wystąpienie Prezesa Śl.Z.P. Zbigniewa
Bińko. Zastępca Wójta podkreślił
wspaniałą współpracę gminy z
Zagłębiowskim Kołem Pszczelarzy i
wyraził duże uznanie dla zaangażowania
członków Koła w kultywowanie
pszczelarskich tradycji w naszej gminie.
Całość uroczystości prowadziła
Dyrektor Gimnazjum Ewa Wawrzak,

która przekazała serdeczne
podziękowania Pszczelarzom za
podarowane eksponaty. Podczas
spotkania podjęto też temat nawiązania
współpracy pomiędzy naszym
gminnym gimnazjum a pozostałymi
szkołami noszącymi imię marszałka
J. Piłsudskiego z terenu województwa
śląskiego. Obecna wystawa była ósmą,
z kolei wystawą plastyczną dotyczącą
pszczelarstwa organizowaną w naszej
gminie.
Dodatkowym elementem
uroczystości było nagrodzenie
laureatów konkursy literackiego
odbywającego się w gimnazjum. Z rąk
Wicewójta Mirosława Rabsztyna
nagrody i dyplomy odebrali Wojciech
Wyderka, Jakub Płonka, Weronika
Błachno. GOK.

Wspomnienie o Krzysztofie Klenczonie
W niedzielny wieczуr, 25 listopada,
na koncert zespołu Dwie Korony,
poświęcony wspomnieniom o
Krzysztofie Klenczonie przybyła
rekordowa liczba, ponad 240 osуb.
Koncert stylizowany na wywiad z
artystą, w rolę ktуrego wcielił się jeden z
członkуw zespołu, cieszył się dużym
zainteresowanie publiczności.
Historia życia oraz twórczości
przeplatana największymi przebojami
Krzysztofa Klenczona spotkała się z
aprobatą publiczności, która nie tylko
wspólnie z muzykami śpiewała
największe i najbardziej znane hity
„Czerwonych gitar”, ale na zakończenie
nagrodziła ich również gromkimi
brawami, na które zespół odpowiedział

bisami. Wśród zagranych tego
wieczoru przebojów, publiczność
mogła usłyszeć takie hity jak:
„Pluszowe niedźwiadki, ”Kwiaty
we włosach”, „Historia jednej
znajomości” czy „10 w skali
Beuauforta”. „Był to wapniały
koncert i sentymentalna podróż w
lata młodości, kiedy przy
utworach Czerwonych Gitar
szalało się do białego rana” podsumował koncert jeden z
uczestników.
Zespół zaprezentował największe przeboje
Czerwonych Gitar
Wśród gości byli:
Przewodniczący Gminy Psary –
Jacenty Kubica wraz z radnymi, Wójt sołtysi oraz przedstawiciele OSP z
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń oraz terenu naszej gminy. GOK.
Dyrektorzy placówek oświatowych,

Gуrnicy Świętowali w Grуdkowie
4 grudnia w GOK w Grуdkowie
odbyła się tradycyjna gуrnicza
Barbуrka. Podobnie jak w zeszłym roku,
także i w tym w gościnne progi gminy
Psary zawitali Gуrnicy z całego regionu.
Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej
w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w
Psarach, uroczysty pochód przeszedł do
GOK w Gródkowie. Oprócz wspólnej
biesiady pełnej wspomnień o starych,
zapomnianych tradycjach górniczych,
zgromadzeni goście mogli
wysłuchać koncertu w wykonaniu
Orkiestry Dętej z Tąpkowic działającej
przy BiOK Gminy Ożarowice. Wśród
zaproszonych gości byli Wójt Gminy
Psary - Tomasz Sadłoń, Przewodniczący
Rady Gminy Psary - Jacenty Kubica, oraz
Dyrektor GOK - Anna Nagły. GOK

Górnicy licznie przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany
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 Wsi.
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Historia Gminnej Orkiestry Dętej z Gуry Siewierskiej
Historia orkiestry w Gуrze
Siewierskiej sięga 100 lat, zapraszamy
czytelnikуw do zapoznania się z jej
dziejami.
Mimo niewielkiej powierzchni i
liczby mieszkańców miejscowości na
początku ubiegłego wieku, w 1912 roku
powstała tzw. kapela dęta składająca się
z kilku muzyków, która szybko zdobyła
popularność nie tylko w rodzimej
miejscowości, ale i daleko poza nią.
Kapela głownie uświetniała imprezy
weselne, uzyskując przez to przydomek
„kapeli weselnej”. Ponadto zespół
„ogrywał' również powitanie każdego
Nowego Roku, chodząc po ulicach wsi.
Wchodząc do każdego domostwa grał
kolędy i inne utwory.
Powstanie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górze Siewierskiej w 1927
roku, było bodźcem do powiększenia
liczby muzyków w kapeli. Inicjatorem
przedsięwzięcia był Józef Niedbała
(późniejszy kapelmistrz orkiestry), który
wówczas rozpoczął prowadzenie nauki
gry na instrumentach dętych dla
chętnych i uzdolnych ludzi. W 1935
roku oficjalnie zawiązała się Orkiestra
Dęta w Górze Siewierskiej. Następnie
funkcje kapelmistrza przejął Józef
Czerski. Niestety podczas drugiej wojny
światowej dwudziestoosobowy zespół
musiał zawiesić swoje funkcjonowanie.
Po zakończeniu wojny orkiestra
wznowiła działalność kulturalną
przyjmując również do nauki gry kilku
nowych muzyków.
Orkiestra z Góry Siewierskiej nie
tylko podtrzymywała tradycje
wcześniejszej kapeli dętej, grając na
weselach i ogrywając nadejście Nowego
roku, ale również uświetniając wszystkie
gminne obchody najważniejszych świąt
państwowych. Poza tym w dobie kiedy
nie było jeszcze instrumentów
elektronicznych i urządzeń
nagłaśniających, każda zabawa taneczna

(a było ich wiele) odbywała się właśnie
przy udziale tejże orkiestry.
Najczęstszym miejscem organizowania
zabaw była „Biska” w Górze Siewierskiej.
Idąc tam orkiestra grała marsze, a muzykę
słychać było bardzo daleko z racji
wysokiego położenia miejscowości w
gminie.
Kolejnym kapelmistrzem w orkiestrze
został Władysław Kotuła. Orkiestra przez
cały czas wspomagana była przez OSP
Góra Siewierska i dlatego zespół często
angażował się we wszelkie uroczystości
strażackie związane z jubileuszami czy
tez walnymi zebraniami. O
umuzykalnienie imprez upominały się
też szkoły i inne organizacje takie jak np.
Kolo Gospodyń Wiejskich w Górze
Siewierskiej. Gospodynie śpiewając wraz
ze strażakami bardzo chętnie
wykonywały utwory z orkiestrą.
Nieprzymuszonym obowiązkiem wręcz
każdego muzyka i katolika zarazem była
oprawa muzyczna ważniejszych
uroczystościach w kościele parafialnym
w Siemoni, Strzyżowicach i Psarach oraz
konduktów pogrzebowych i wszelkich
procesji kościelnych.
OSP w Górze Siewierskiej zawsze
wspomagała orkiestrę w postaci zakupu
instrumentów czy też części
umundurowania takiego jak miał każdy
strażak. Część instrumentów otrzymano
też od zakładowej orkiestry kopalni
Jowisz. W gruncie rzeczy, straż i orkiestra
to jakby jedno ciało, a wszystko to dla
obopólnej satysfakcji okolicznej
społeczności.
W latach 70-tych w Górze
Siewierskiej wybudowany został Dom
strażaka i nastąpiło jego uroczyste
otwarcie, które zbiegło się z jubileuszem
50-lecia OSP. Uroczystość tę obsługiwała
miejscowa orkiestra pod dyrekcja
kapelmistrza Władysława Kotuły.
Z biegiem czasu w szeregach zespołu
wystąpiły braki personalne,

Archiwalne zdjęcie orkiestry dętej z KGW Góra Siewierska.

spowodowane odejściem niektórych
członków ze względu na podeszły już
wiek czy zmianę miejsca zamieszkania.
W 1980 roku w orkiestrze nastąpił
podział obowiązków, funkcje
kapelmistrza przejął Józef Tajer, a
gospodarza Stefan Piekarski. Z ich
inicjatywy powołano instruktora
muzycznego celem nauki gry na
instrumentach, a został nim Stanisław
Kańtoch (kapelmistrz zakładowej
orkiestry KWK Jwoisz). Akcja
werbunkowa zajął się pan Piekarski.
Po pewnym czasie stanowisko
instruktora objął Stanisław Cieśla (były
kapelmistrz orkiestry LWK WalentyWawel), który zajął się szkoleniem
młodych ludzi i stworzył młodzieżową
orkiestrę w naszej miejscowości. Po
niespełna dwóch latach pracy zespołu
wraz z seniorami orkiestra w
trzydziestoosobowym składzie
wystąpiła w Wojewódzkim Przeglądzie
Orkiestr Dętych OSP Mysłowicach oraz
trzech kolejnych przeglądach w
Olkuszu. Od 1983 roku przez sześc lat
panowie Ireneusz Sobieraj, Szczepan
Kotula i Piotr Pyka w związku z
powołaniem ich do zasadniczej służby
wojskowej w orkiestrze
reprezentacyjnej garnizonu Katowice
oraz Dariusz Szczęsny do orkiestry
garnizonu Częstochowa godnie
reprezentowali miejscowość poza
naszym regionem. Dało to olbrzymia
satysfakcję nie tylko samym
poborowym, ale tez ludziom, którzy
przyczynili się do muzycznego ich
ukształtowania, rodzinom i wszystkim
mieszkańcom Góry Siewierskiej.
Z powodu braku funduszy na
utrzymanie wysokiego poziomu
muzycznego, orkiestra zaprzestała
uczestnictwa w przeglądach orkiestr.
Jej stan osobowy ponownie ulegał
zmniejszaniu. W 1985 roku został
zorganizowany przez zarząd
wojewódzki OSP kurs kapelmistrzów
orkiestr dętych. Kurs ten z wynikiem
pozytywnym ukończył
Ireneusz
Sobieraj, który od 1996 roku przejął
prowadzenie orkiestry jako kapelmistrz
i gospodarz. Funkcję tę sprawuję do
dzisiaj. Pod jego kierownictwem w
2003 roku orkiestra wzięła udział w
paradzie ulicami Będzina wszystkich
orkiestr powiatu będzińskiego wraz z
koncertem na stadionie przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji. Rok później w 2004
roku uczestniczyła w I-szym
powiatowym przeglądzie strażackich
cd. na str. 17.

17

INFORMACJE
cd. ze str. 16.
Orkiestr Dętych w dniu przystąpienia do
unii europejskiej. Ówczesny zarząd OSP
z prezesem Bronisławem Czesrkim na
czele, który był zawsze mocno
zaangażowany w życie orkiestry, w 2003
roku zorganizował akcje sfinansowania
zakupu nowych, kompletnych
mundurów strażackich dla orkiestry. W
akcji tej uczestniczyły wszystkie
jednostki strażackie gminy Psary.
W dzisiejszych czasach, w dobie
przekształceń państwowych oraz
dużego rozwoju instrumentów
elektronicznych granie na instrumentach
klasycznych nie jest już tak popularne.
W związku z tym zamiast rywalizacji
pomiędzy okolicznymi orkiestrami,
rozpoczęto współpracę. Muzycy z
Goląszy Górnej, Dąbia, Twardowic,
Nowej Wsi, Siemoni włączają się do gry
w zespole, dlatego od pewnego czasu
nazwa jego brzmi Gminna Orkiestra
Dęta z Góry Siewierskiej. Wobec takiego
stanu rzeczy i usilnych starań czynnych
członków orkiestry został zatrudniony
nowy instruktor, który ma
pomóc
odbudować liczebny stan orkiestry.
Obowiązki te przyjął absolwent
wydziału Artystycznego Uniwersytetu
Śląskiego o specjalizacji Dyrygent
Orkiestr mgr Tomasz Nowak. Należy
tutaj wspomnieć o dużym

Orkiestra na obchodach tegorocznego Święta 3 Maja.

zaangażowaniu władz Gminnego
Ośródka Kultury w Gminy Psary, który stał
się od pewnego czasu oficjalnym
patronem Gminnej Orkiestry Dętej w
Górze Siewierskiej. Gminny Ośrodek
Kultury napisał projekt zakupu
instrumentów, który po pozytywnym
rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski
otrzymał dofinansowanie. Zakupione
instrumenty otrzymała młodzież
aktualnie zasilająca szeregi
podstawowego składu orkiestry. Dzięki
temu orkiestra cieszy się coraz większym

zainteresowaniem wśród młodzieży.
Dzisiejsza orkiestra gminna z Góry
Siewierskiej pomimo perypetii
personalnych zamierza uświetniać
imprezy gminne oraz kościelne dla
chwały pana. Dawać swoim
słuchaczom przyjemność z muzyki,
która daje chyba największą satysfakcję
wykonawcom. Ireneusz Sobieraj,
kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej
z Gуry Siewierskiej.

Jubileusz pracy publicystycznej i literackiej Bolesława Ciepieli
23 listopada w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Będzinie w
Klubie „Pod Sową” odbyło się
jubileuszowe spotkanie z Bolesławem
Ciepielą.
Uroczystość zorganizowano z okazji
55-lecia pracy publicystycznej i 20-lecia
pracy literackiej jubilata. Bolesław
Ciepiela chce „ocalić od zapomnienia”
historię Zagłębia Dąbrowskiego.
Szczególnie dużo uwagi w swoich

pracach literackich i publicystycznych
poświęcił gminie Psary.
Na spotkanie z Bolesławem Ciepielą
przybyli m.in. prezes Klubu Kronikarzy
Z.D. - Jan Kmiotek, prof. Anna GlimosNadgórska (UŚ), naczelnik Wydziału
Kultury UM w Będzinie - Sławomir
Sękala (w imieniu prezydenta Będzina),
z-ca wójta gm. Psary - Mirosław Rabsztyn
i wielu innych. Były życzenia dla
jubilata. Nie zabrakło tortu i szampana.
Wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania jubileuszowego.

(fot. A. Grzybek). W części artystycznej
wystąpili: Bożena Związek (śpiew) oraz
Andrzej Czekajski i Antoni Kopeć
(muzyka). Solenizant otrzymał wiele
życzeń i kwiatów. Podczas spotkania
odbyła się też promocja książki pt.
„Zarys wiadomości o zlikwidowanych
zagłębiowskich kopalniach węgla”.
W liście gratulacyjnym przekazanym
solenizantowi od z-cy wójta Gminy
Psary, podpisanym przez wójta Tomasza
Sadłonia czytamy m.in.: „… Dzięki Pana
wytężonej pracy nad historią
Zagłębia, Gmina Psary stała się
jednostką samorządu
terytorialnego z bodaj największą
ilością opracowań
monograficznych w regionie.
Pana artykuły dotyczące
powstania i dalszych dziejów
poszczególnych sołectw naszej
gminy, jak również te dotyczące
historii górnictwa w miastach
ościennych, wzbogacają od lat
pismo samorządowe – „Głos
Gminy Psary” – oraz cieszą się
niezmiennym powodzeniem
wśród czytelników naszej
gminy”. Jakub Czapla.
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OGŁOSZENIA
Niech miłość i radość Świąt Bożego Narodzenia
będą z Nami przez cały Nowy 2013 rok.
Na te szczególne, tak bliskie Nam wszystkim, Święta
życzymy Mieszkańcom Powiatu Będzińskiego
zdrowia, pomyślności i spokoju.
Emil Bystrowski
Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnnym gronie
oraz pasma sukcesów i spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
składa

Krzysztof Malczewski
Starosta Będziński

Zbigniew Meres
Senator RP

Wójt Gminy Psary
oraz
Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają na

XXI FINAŁ
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
który odbędzie się 13 stycznia o godz. 17:00
na placu przed Urzędem Gminy w Psarach

W programie:
 występy uczestników sekcji artystycznych GOK
 quiz fantowy
 występy uczniów ze Szkół Podstawowych z Sarnowa i
Strzyżowic
 występ przedszkolaków z Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Sarnowie
 gitarowy popis w wykonaniu Antoniego Machonia
 koncert zespoły CLIPSY
 20:00 Światełko do Nieba - pokaz sztucznych ogni

Zapraszamy

Brać Górnicza na ręce Wójta Gminy Psary Pana Tomasza
Sadłonia i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pani Anny
Nagły wraz z Pracownikami składa serdecznie podziękowania
za pomoc niesioną w organizacji i przebiegu spotkania
barbórkowego 2012.
Miła atmosfera i wielka życzliwość podarowana nam przez
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury została przez
wszystkich uczestników barbórkowej biesiady zapamiętana.
Z górniczym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”
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a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności.

Charytatywny Turniej
Koszykуwki
UKS Gimnazjum,zaprasza wszystkich
chętnych na Turniej Koszykówki,
który odbędzie się 13 stycznia o godz.
10.00 w Gimnazjum w Psarach
W turnieju weźmie udział drużyna
gimnazjalistów, nauczycieli i absolwentów.
Przyjdź zasil drużynę swoją grą
i weź udział w konkursie rzutów za
3 punkty! Dobra zabawa gwarantowana!

Uwaga oszuści!
W związku z trwającym procesem cyfryzacji telewizji
naziemnej na przestrzeni ostatnich tygodni w gminie Psary
pojawili się nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy,
powołujący się na współprace z Urzędem Gminy w Psarach
w zakresie cyfryzacji gminy. Informujemy, iż są to
nieprawdziwe informacje, Urząd Gminy w Psarach nigdy nie
podjął i w najbliższym czasie nie będzie podejmował
współpracy z żadną firmą w tym zakresie.
Prosimy o zachowanie czujności!

Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul.. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
fax. 32 29 44 901
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.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2012 ROKU W OBIEKTYWIE
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LUTY

Projekt Gminy Psary pn.„Budowa sieci publicznych
p. u n k t ów d o s t ę pu d o Internetu na terenie Gminy
Psary” uzyskał gwarancję dofinansowania ze środków
RPO Województwa Śląskiego w wysokości 732 759,50 zł.

MARZEC

Zakład Gospodarki Komunalnej dzięki 200 tys. zł. dotacji z
budżetu gminy przystąpił do prac związanych z wymianą
blisko 3,5 km sieci wodociągowej na terenie gminy. Prace
usprawnił zakup minikoparki oraz wywrotki.

MAJ

Rozpoczęto prace nad budową trybuny na stadionie Orła
Dąbie w Brzękowicach Dolnych. Inwestycja była objęta
unijnym dofinansowaniem z PROW wynoszącym
185.359,00zł.

Ruszyła kampania 6 latki w szkole, dzięki której naukę
w I klasie rozpoczęło we wrześniu 30 % sześciolatków
z naszej gminy. W Szkole Podstawowej w Sarnowie
powstała cała klasa sześciolatków.

KWIECIEŃ

Rozpoczęto prace na ul. Kasztanowej w Psarach, na której
powstała nowa droga z kostki brukowej. Drugą o takiej
samej nawierzchni wybudowano na gminnym odcinku
ul. Belnej w Strzyżowicach. Wartość robót to 530 447 zł.

CZERWIEC

Po raz IX odbył się wyścig kolarski, w tym roku Polski
Związek Kolarski docenił dotychczasowy wysoki poziom
organizacyjny tej imprezy i przyznał nam organizację
Szosowych Mistrzostw Polski Masters i Amatorów.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2012 ROKU W OBIEKTYWIE
LIPIEC

Kosztem 513 982,56 zł. zakończono budowę boiska
wielofunkcyjnego w Malinowicach, na którym można grać
w koszykówkę, piłkę nożną, tenisa, piłkę ręczną i
siatkówkę. Unijna dotacja dla zadania to 301 479 zł.
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SIERPIEŃ

Po raz pierwszy obchodziliśmy Gminne Święto Wojska
Polskiego. Impreza odbyła się na stadionie Iskry Psary i
ściągnęła do naszej gminy wielu miłośników historii i
wojska.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Zakończono budowę placu zabaw z programu „Radosna
Szkoła”. Powstał on dzięki wsparciu Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach oraz
dotacji wojewody w wysokości 28 102,42 zł.

Ukończono budowę boisk wielofunkcyjnych w
Gródkowie, Goląszy Górnej i Górze Siewierskiej, które
powstały przy pomocy unijnego wsparcia z PROW.
Ogółem unijna dotacja na te boiska wyniosła 519 872 zł.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Dokonano odbioru ostatniej z 12 gminnych dróg, które
zostały zmodernizowane w 2012r. Na 4 odcinkach
położono nowe nakładki asfaltowe, a 8 dróg utwardzono
frezem asfaltowym.

Prace przy budowie kompleksu boisk Orlik 2012 w
Psarach dobiegły końca. Koszt tej inwestycji to
1.261.493zł, z czego dofinansowanie ze środków
zewnętrznych wyniosło 666 tys. zł.

