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Psarski Orlik tętni życiem
Pod koniec 2012
roku do użytku został
oddany kompleks boisk
Orlik 2012 przy
Gimnazjum w Psarach,
ktуry od kwietnia tego
roku zaczął pełnić
funkcję centrum
szkolenia sportowego
młodzieży.
Od kilku tygodni na
psarskim Orliku
odbywają się zajęcia
w ramach Gminnej
Akademii Piłki Nożnej,
w której trenują zarówno
chłopcy jak i dziewczęta
w wieku od 5 do 18 lat.
Projekt realizowany jest
przez Gminny Ośrodek
Kultury. W jego ramach
c o
t y d z i e ń
przeprowadzane jest
Uczestnicy Gminnej Akademii Piłkarskiej w trakcie ćwiczeń z wykorzystaniem gruszki piłkarskiej.
profesjonalne szkolenie
piłkarskie dla dzieci
i młodzieży w 4 kategoriach wiekowych. n a u w i ę z i . T r e n i n g i c i e s z ą s i ę i młodzież. - mówi koordynator
Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzą niesłabnącym powodzeniem: -Do tej p r o j e k t u A d a m A d a m c z y k .
d o ś w i a d c z e n i t r e n e r z y pory zgłosiło się już ponad 150 młodych Przypominamy, że szczegółowe
z wykorzystaniem najnowszych piłkarzy, ale lista nie jest zamknięta i informacje dotyczące Gminnej
przyrządów i sprzętu sportowego takich nadal można zapisać do szkółki Akademii Piłki Nożnej można uzyskać
jak wahadło, gruszka piłkarska, czy piłki piłkarskiej chcące w niej trenować dzieci u animatorów Orlika pod numerem
tel. 661 599 222.
Wraz z nadejściem wiosny na
psarskim Orliku pojawiły się trybuny.
Obok boiska piłkarskiego firma Prostar
postawiła dwurzędową trybunę.
Pierwszy rząd składa się
z 24 niebieskich siedzisk i 8 żółtych,
przedzielonych przejściami,
a w drugim rzędzie w jednym ciągu
znajduje się 40 niebieskich siedzisk.
Natomiast przed boiskiem
wielofunkcyjnym na betonowej
trybunie zamontowano 103 niebieskie
siedziska sportowe.
Nowe trybuny były pełne podczas
uroczystości symbolicznego otwarcia
Orlika, która odbyła się 27 kwietnia.
Wśród zgromadzonych licznie na
Nowe trybuny przy boisku ze sztucznej nawierzchni trawiastej

cd. na str. 19
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Rozbudowa garaży OSP w Gуrze Siewierskiej
Rozpoczęły się prace polegające na rozbudowie i modernizacji garaży strażackich w Gуrze Siewierskiej. Wykonawcą
robуt jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe z Dąbrowy Gуrniczej, wyłonione w drodze przetargu.
Koszt prac to blisko 95 tysięcy złotych. Zakres robót
obejmuje wyburzenie i demontaż bram wjazdowych do
garażu, wyburzenie starej przybudówki, wykonanie od
podstaw tj.: od fundamentów po dach nowego
przedłużenia garaży w konstrukcji tradycyjnej oraz
nowymi bramami garażowymi, segmentowymi
sterowanymi elektrycznie. W garażach będzie również
zamontowana nowa instalacja oświetlenia i zasilania oraz
wentylacja mechaniczna. Prace potrwają do 5 lipca b.r.
Realizowane zadanie jest kolejnym etapem prac
polegających na przebudowie budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej i przyległego do
niego placu. Na wykończeniu są już prace w
pomieszczeniu w którym będzie znajdował się publiczny
punkt dostępu do Internetu (PIAP).
Gmina posiada projekt budowlany na
zagospodarowanie placu znajdującego się przy remizie
OSP, który będzie miał za zadanie przebudowę ciągu od
ulicy Chopina do Ogrodowej oraz zorganizowanie wielu
miejsc odpoczynku i rekreacji. Red.
Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji garaży.

Wymiana wodociągu przy ul. Belnej w Strzyżowicach
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Dąbiu przystąpił do wymiany sieci
wodociągowej przy ul. Belnej w
Strzyżowicach w rejonie placu
strażackiego i skrzyżowania z drogą
wojewуdzką 913.
Istniejący wodociąg stalowy o
średnicy 150 mm zostanie wymieniony
na. PE o średnicy 160 mm na długości
100 metrów bieżących. W ramach
przeprowadzanej inwestycji
wymienione zostaną przyłącza do
budynku remizy strażackiej, wraz z
przychodnią, budynku mieszkalnego
oraz do sklepu ogólnospożywczego Lux.
Wymiana wodociągu stanowi I etap prac
mających na celu zagospodarowanie
centralnego placu w Strzyżowicach. W
ramach współpracy z Powiatem
będzińskim od skrzyżowania z drogą
wojewódzką ma przy ul. Belnej powstać
pierwszy odcinek chodnika wraz z
odwodnieniem. Samorząd gminny
planuje w tym roku rozpocząć prace
zmierzające do zagospodarowania
placu przed remizą OSP. W ramach

Prace przy wymianie wodociągu w Strzyżowicach przy ul. Belnej.

robót zostanie wykonany wjazd i zjazd budynku dla pieszych i nowy wjazd dla
z drogi powiatowej, 24 miejsca straży pożarnej. Red.
parkingowe w tym dwa dla
niepełnosprawnych oraz dojście do

Pozimowe naprawy drуg
Wyłoniona w drodze przetargu
firma Przedsiębiorstwo Robуt
Inżynieryjnych espri z Czeladzi wykona
remonty cząstkowe gminnych drуg o
nawierzchni asfaltowej.
Zakres robót obejmie wykonanie

około 1050 m2 remontów cząstkowych
na ulicy Bocznej oraz Kolejowej w
Psarach oraz ulicy na Dąbiu
Chrobakowym. Nowa nakładka
asfaltowa położona zostanie również w
Preczowie na odcinku ul. Sosnowej na,
której w ubiegłym roku wymieniono

wodociąg.Koszt remontu wyżej
wymienionych dróg wyniesie blisko 80
tys. zł, a prace potrwają do końca maja
br. Na pozostałych gminnych drogach
ubytki na bieżąco uzupełniać będzie
gminna brygada remontowo budowlana. Red.
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Wizyta delegacji z Węgier
W dniach 18 - 20 kwietnia samorząd gminy
Psary miał okazję gościć delegację z miasta
Lebeny z Węgier.
Gminę Psary podczas wizyty odwiedził
burmistrz gminy Lebeny Gabor Kovacs oraz jego
współpracownik Kalman Nemeth, który jest
odpowiedzialny za opracowywanie projektów
unijnych.
Wizyta miała na celu zapoznanie się obu
stron z możliwościami podjęcia przyszłej
Spotkanie z delegacją z Węgier w Gimnazjum w Psarach.
współpracy dotyczącej wymiany
międzynarodowej w ramach programów
współpracy przy kolejnych realizowanych projektach
unijnych takich jak Comenius czy Comenius Regio. Podczas
unijnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu
pobytu delegaci z Węgier mieli okazję poznać gminę Psary
Społecznego. Red.
oraz jej samorząd. Obie strony wyraziły chęć podjęcia stałej

Trwają prace budowlane
w Strzyżowicach
oraz w Malinowicach
Pełne ręce roboty ma gminna brygada
remontowa - trwają prace budowlane w budynku
szatni Jedności Strzyżowice oraz
termomodernizacja budynku w, ktуrym mieści się
świetlica wiejska w Malinowicach.
W budynku szatni Klubu Sportowego Jedności
Strzyżowice na parterze gminna brygada
remontowa wykonała remont pomieszczeń na
parterze, gdzie do tej pory wypłytkowano 5
pomieszczeń oraz 3 toalety. Obecnie w obiekcie
trwają prace wykończeniowe.
W Malinowicach w budynku byłej szkoły, gdzie
obecnie mieści się świetlica gminna brygada
remontowa wykonuje termomodernizację. Red.

Budynek w Malinowicach podczas prac termomodernizacjnych.

Ruszył projekt „Integracja poprzez sztukę i sport”
Gminny Ośrodek Kultury podpisał z
Urzędem Marszałkowski umowę na
realizację projektu pn.: „Integracja
poprzez sztukę i sport” realizowanego
w ramach działania 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt zakłada realizację dwóch
typów zajęć: plastycznych i sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Psary. W ramach zajęć plastycznych
przewidziana jest realizacja 112 godzin
warsztatowych, na których dzieci w
wieku 7-12 lat będą poznawały takie
techniki plastyczne jak; rysunek,

akwarela, węgiel czy pastele. Na blok
zajęć sportowych będą składały się, aż
trzy dyscypliny sportowe: łucznictwo,
tenis ziemny oraz basen, łącznie 172
godziny zajęć przeznaczonych dla
młodzieży w wieku 13-16 lat, z czego
każdy uczestnik zakwalifikowany w
procesie rekrutacji będzie uczestniczył
we wszystkich trzech rodzajach zajęć.
Wszystkie materiały oraz sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć w
całości zostanie zakupiony z otrzymanej
dotacji, której łączna kwota wynosi 49
907,83 zł. Projekt będzie trwał przez

okres 11 miesięcy, od maja 2013 do
lutego 2014, z wyłączeniem przerwy
wakacyjnej oraz świąt.
Zajęcia plastyczne odbywać
się będą w budynku byłej szkoły
podstawowej w Malinowicach ,
natomiast zajęcia sportowe odbywać
się będą na sąsiednim boisku
wielofunkcyjnym. Szczegółowy
harmonogram oraz wszelkie
informacje na temat projektu dostępne
są na stronie www.ipsis.gok.psary.pl
lub www.gok.psary.pl. GOK
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Rada Gminy Informuje
25 kwietnia 2013r. w Ośrodku
Kultury w Sarnowie odbyła się XXX sesja
Rady Gminy Psary, podczas ktуrej
zostało przedstawione między innymi
sprawozdanie z realizacji programu
wspуłpracy Gminy Psary z
organizacjami oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012r.
Na realizację programu
przeznaczono w budżecie gminy środki
finansowe w wysokości 150.000 zł.
W ramach konkursu na realizację
zadania publicznego przyznano środki
finansowe 8 organizacjom
pozarządowym: SKF „Sportowa Gmina
Psary”, LKS „Jedność Strzyżowice”, LKS
„Orzeł” Dąbie, KS „Błyskawica”
Preczów, KP „Sarnów”, UKS
„Gimnazjum” Psary, KS „Góra

Siewierska”, LKS „Iskra” Psary.
Przyjęto 7 uchwał w sprawie:
1. Zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012r. Gminnego
Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w
Gródkowie.
2. Zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012r. Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach.
3. Zmiany Uchwały Nr
XXIX/321/2013 z dnia 21.03.2013r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy,
poprzez wprowadzenie zapisu, iż kredyt
wraz z oprocentowaniem pokryty
będzie z dochodów własnych budżetu
gminy w latach 2013 – 2033.
4. Zmiany Uchwały Nr XIX/219/2012
Rady Gminy Psary z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnego
Ośrodka Kultury Gminy Psary, poprzez
poszerzenie działalności Gminnego
Ośrodka Kultury o administrowanie
przydzielonym mieniem.
5. Rozpatrzenia skargi Pana M.J.,
uznając ją za bezzasadną.
6.Ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego na rok 2013.
7. Nieodpłatnego przejęcia przez
Gminę Psary nieruchomości ozn. nr
działki 330/1, k.m.5, położonej w
Sarnowie. Nieruchomość stanowi teren
komunikacyjny łączący ul. Podgórną w
Sarnowie z DK – 86, będący obecnie w
zasobie Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt
współfinansowany ze środków Unii europejskiej.Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gminny Ośrodek Kultury ma nowy sprzęt
Gminny Ośrodek Kultury w ramach
projektu „Doposażenie Gminnego
Ośrodka Kultury”, na realizację ktуrego
pozyskał dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarуw Wiejskich zakupił
nowoczesny sprzęt do nagłaśniania
imprez oraz oświetlania sceny.
Głównym celem projektu jest
zaspokojenie potrzeb dotyczących życia
kulturalnego i społecznego

mieszkańców gminy, poprzez
umożliwienie im uczestnictwa w
wydarzeniach kulturalnych o wysokiej
jakości przekazu i odbioru. Doposażenie
Gminnego Ośrodka Kultury w
nowoczesny sprzęt jest jednym z wielu
rozwiązań, które wpłyną na
podniesienie atrakcyjności
realizowanych imprez i usprawnienie
pracy ośrodka. Dzięki temu, wzrośnie

Nowe oświetlenie sceniczne GOK.

jakość organizowanych przedsięwzięć
na terenie gminy co będzie stanowiło
zachętę dla mieszkańców do czynnego
udziału w życiu kulturalnym gminy –
powiedziała Dyrektor GOK Anna
Nagły.
Nowy sprzęt w znacznym stopniu zwiększy jakość organizowanych imprez.

cd. na str. 5.
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Całkowity koszt projektu wyniósł 37
624,47 złotych z czego dotacja celowa
wyniosła 24 471,20 złotych. W ramach
projektu zostały zakupione m.in.:
mikrofony, statywy, oświetlenie
sceniczne oraz rampa oświetleniowa.
Akustyk z Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary miał już okazję
wypróbować działanie sprzętu na jednej
z imprez - otwarciu kompleksu boisk
sportowych Orlik 2012, o którym
możemy przeczytać na stronie 1. oraz

19. niniejszego numeru.
Projekt doposażenia jest jednym z
wielu przedsięwzięć Gminnego Ośrodka
Kultury, który otrzymał dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pozyskanie dofinansowania
jest kolejnym dużym sukcesem tej
instytucji. Na realizację dwóch
poprzednich projektów: „Muzyczna
podróż po gminie Psary” oraz „Zakup
strojów ludowych dla dziecięcego
zespołu folklorystycznego” Gminny
Ośrodek Kultury otrzymał ponad 48 tys.

5
złotych. A to nie koniec aplikowania o
środki unijne. W tym roku do Lokalnej
Grupy Działania „Brynica to nie
granica” został złożony kolejny
wniosek na dofinansowanie zakupu
sprzętu sportowego dla młodych
adeptów piłki nożnej w ramach
prowadzonej Gminnej Akademii Piłki
Nożnej. Ponadto od września,
planujemy, rozpocząć
realizację projektu „Ucz się przez całe
życie” w ramach działania 9.5 PO KL.
GOK.

Zuchy ze Strzyżowic laureatami I miejsca
na
Festiwalu Kultury Zuchowej „Wesołek 2013”
Pod honorowym patronatem wуjta
Gminy Psary Tomasza Sadłonia 20
kwietnia w Będzinie, odbył się Festiwal
Kultury Zuchowej „Wesołek 2013” na,
ktуrym Gromada Leśne Skrzaty ze
Strzyżowic zajęła I miejsce.
Do Będzina przyjechało ponad 300
zuchów z całej chorągwi śląskiej. Tego
dnia w Szkole Muzycznej odbyły się
popisy zuchów w śpiewie i tańcu pod
hasłem „Rycerze i dworki”. Tam też jury
oceniło zuchowe majsterki. Potem
barwny korowód rycerzy i dworek
przemaszerował do zamku. Pod
zamkiem rycerze z Bractwa Rycerskiego
Zamku Będzin przedstawili zuchom
zwyczaje rycerskie, odbył się też krótki
pokaz walk rycerskich.
Na koniec imprezy zuchy zwiedzały
zamek. Następnie wszyscy się pożegnali
i odjechali do swoich miast. ZSP
Strzyżowice.

Drużyna zuchów ze Strzyżowic z nagrodami.

Międzynarodowe Field Trialsy 2013

Co roku na field trialsach konkurują między sobą wyżły kontynentalne i angielskie.

20 kwietnia odbył się już po raz
kolejny w gminie Psary konkurs pracy
psуw myśliwskich - Międzynarodowe
Field Trialsy. Podobnie jak w
poprzednich latach psy konkurowały ze
sobą w prуbach polowych w dwуch
kategoriach: wyżłуw kontynentalnych
jak i angielskich. Konkurs jest
największą tego typu wystawą w kraju,
a w tym roku zgłoszono rekordową ilość
57 psуw z Polski, Francji, Włoch oraz
Ukrainy.
Dzięki niezwykle bogatym terenom
łowieckim znajdującym się w gminie
Psary w tym roku każdemu z psów udało
się wytropić zwierzynę. Podczas pracy
w polu sędziowie oceniali między
innymi to jak psy tropią oraz tzw.
wystawianie stójki, czyli moment, w
którym pies nieruchomieje z
wyprostowaną głową i ogonem i czeka
na komendę, by spłoszyć ptaka. Red.
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Młodzi ekolodzy o elektroodpadach
Światowy Dzień Ziemi to znakomita
okazja do podejmowania rуżnorodnych
proekologicznych przedsięwzięć. Dla
placуwek oświatowych z terenu gminy
Psary święto stało się okazją do
zainicjowania tematycznych
seminariуw ekologicznych.
Tegoroczne, trzecie już gminne
spotkanie młodych ekologуw, odbywało
się pod hasłem ogуlnopolskiej kampanii
edukacyjnej „Elektroodpady – proste

zasady”.
18 kwietnia w Szkole Podstawowej w
Dąbiu spotkali się miłośnicy ekologii z
przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjum z gminy Psary. Starali się
upowszechnić właściwe postępowanie z
elektrośmieciami oraz informować o
korzyściach płynących z recyklingu oraz
odzysku ZSEE (Zużytego Sprzętu
Elektrycznego I Elektronicznego). Wykład
wprowadzający w tematykę wygłosił

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej z Gródkowa.

pracownik naukowy Uniwersytetu
Śląskiego dr Michał Augustyniak.
Gimnazjaliści z Psar i uczniowie z ZSP
w Strzyżowicach przedstawili
pouczające przekazy multimedialne na
temat znaczenia recyklingu dla
ochrony środowiska i zdrowia ludzi.
Uczniowie ze szkół podstawowych w
Gródkowie i Sarnowie wcielili się w
role obrońców Ziemi, prezentując
ekspresyjne scenki z ekologicznym
przesłaniem. Gospodarze, czyli
uczniowie ze SP w Dąbiu, nadali
całości właściwą oprawę muzyczną i
informatyczną oraz przedstawili
informacje o gospodarowaniu ZSEE w
gminie w latach 2011- 2012.
III gminne uczniowskie seminarium
„Elektroodpady – proste zasady” stało
się również okazją do podsumowania
konkursów plastycznych w
kategoriach: plakat, rebus i krzyżówka
o tematyce elektrośmieci. Wyróżnione
prace zostały wyeksponowane, a
laureatom nagrody wręczył
patronujący całemu przedsięwzięciu
Wójt Gminy Tomasz Sadłoń. Dziękując
wszystkim za udział w spotkaniu
wyraził nadzieję, że podejmowane
działania zwiększą świadomość
ekologiczną mieszkańców. SP Dąbie.

Klub „Wędrująca stonoga” ze Strzyżowic najlepszym szkolnym
klubem krajoznawczo - turystycznym
Przedstawiciele SKKT PTTK
„Wędrująca Stonoga” oraz Gromady
Zuchowej „Leśne Skrzaty” ze
Strzyżowic uczestniczyli w
podsumowaniu XX Ogуlnopolskiego
Konkursu Krajoznawczego, ktуre
odbyło się 19 kwietnia w Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w
Mikołowie.
„Wędrująca Stonoga” odebrała
nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie
na Najlepszy Szkolny Klub
Krajoznawczo – Turystyczny w kategorii
szkół podstawowych. O sukcesie
zdecydowała analiza dotychczasowej
pracy udokumentowana w kronice.
Ponadto ekipa SKKT w składzie: Kamil
Marek, Magdalena Kozieł, Julia Sorn,
Jakub Skórka i Maciej Krzyżek otrzymała
wyróżnienie w kategorii prac
multimedialnych eliminacji
wojewódzkich XX Ogólnopolskiego
Konkursu krajoznawczego „Poznajemy
Ojcowiznę”. Stonogi zgłosiły do
konkursu pracę „Historia szkoły
Wędrującej Stonogi”.

Pamiątkowe zdjęcie klubu wędrującej stonogi z nagrodami.

Leśne Skrzaty odebrały nagrody za
wyróżnienie w kategorii prac
zespołowych „Zwyczaje, tradycje,
wierzenia w Zagłębiu Dąbrowskim”.
Zuchy rysowały i opisywały zwyczaje
świąteczne i ludowe na podstawie lekcji
muzealnych w Pałacu Mieroszewskich i

własnych przeżyć.
Podziękowania Rady Prezesów PTTK
Województwa Śląskiego oraz
Kuratorium Oświaty w Katowicach
otrzymali również opiekunowie
finalistów. SP Strzyżowice.
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Jakub Bartosik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie
laureatem Ogуlnopolskiej Olimpiady
„Olimpusek 2013”

Jakub Bartosik z wychowawczynią.

Ponad 11 000 dzieci z klas
młodszych z całej Polski
przystąpiło do sprawdzenia
swojej wiedzy z zakresu edukacji
polonistycznej, przyrodniczej i
matematycznej.
Uczniowie klas I-III z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Sarnowie także brali udział w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
„Olimpusek 2013”.Wielu z nich
osiągnęło wyniki powyżej
średniej. Na 1792 uczestników
klas pierwszych Jakub Bartosik z

klasy Ib został laureatem
„Olimpuska 2013”.
Olimpiada przeprowadzana w
klasach I - III zawierała zestawy
21 zadań konkursowych o różnej
skali trudności, a pytania
konkursowe zawierały co
najmniej jedną prawidłową
odpowiedź.
Serdecznie gratulujemy
Jakubowi Bartosikowi i życzymy
mu wielu sukcesów i osiągnięć w
nauce. SP Sarnуw.

Wiosenno–humorystyczny konkurs dla gimnazjalistуw
4 kwietnia Biblioteka w Psarach
zaprosiła uczniуw z pobliskiego
GIMNAZJUM na WIOSENNO –
HUMORYSTYCZNY KONKURS.
Reprezentanci 4 klas II mieli przystąpić
do sympatycznej, niewymagającej
wcześniejszego przygotowania
rywalizacji.
Wcześniej jednak nawiązując do
tematyki konkursu, przekazano kilka
cennych uwag mających uzmysłowić
uczestnikom dobroczynne
(terapeutyczne i zdrowotne) znaczenie
śmiechu, przytoczono kilka ciekawych
wypowiedzi znanych osób na temat
poczucia humoru i zdolności do
autoironii, zachęcając tym samym do
śmiałych i zabawnych zachowań nie
tylko podczas tej imprezy, ale w każdej
stosownej chwili, czym zaskarbią sobie
sympatię i życzliwość otoczenia.
Każde z przygotowanych poleceń
miało inną formę, zaliczając je
uczniowie musieli popisać się swą
inteligencją, bystrością oraz
umiejętnościami aktorskimi (scenka ze
szkolnego życia) i plastycznymi
(karykatura kolegi). Wszystkie zadania
oceniane były przez komisję złożoną z:

Sekretarza gminy Psary – Panią Mirellę
Barańską-Sorn, nauczyciela Gimnazjum
Panią Annę Bogacką oraz pracowników
Biblioteki. Największą ilość punktów
uzyskali uczniowie z klasy II c, za co
otrzymali pamiątkowy dyplom oraz
nagrody książkowe, z kolei wszyscy

uczestniczący w imprezie stali się
posiadaczami żółtych i zielonych
peleryn mających sprowadzić nam
wreszcie, ciepły, wiosenny deszcz, gdyż
lecące za oknem płatki zimowe już nam
się znudziły! GBP Psary.

"Zdrowotne dary natury” spotkanie z Piotrem Kardaszem
Taki właśnie temat miało spotkanie z
red. Piotrem Kardaszem – doktorem
nauk przyrodniczych, wybitnym
znawcą świata roślin, autorem książek,
audycji radiowych i programуw
telewizyjnych, ktуre odbyło się 16
kwietnia w Bibliotece w Psarach. Dr P.
Kardasz zaprezentował niezwykłą
wiedzę dotyczącą otaczającego nas

świata flory, przy czym skupił się na
walorach zdrowotnych omawianych
gatunkуw.
Z udokumentowanych wywodów
doktora Kardasza wynika, że symbioza
człowieka ze światem roślin mogłaby
skutkować zdecydowanie lepszym
zdrowiem, skuteczniejszymi
możliwościami wyleczenia różnego

rodzaju infekcji i chorób i oczywiście
większą odpornością organizmu na
zagrożenia. Prelegent dał wskazówki w
jaki sposób możemy sobie pomagać i na
jakie suplementy zwracać uwagę.
Z pewnością było to spotkanie ważne i
potrzebne, ponieważ kolejny raz
rozmawialiśmy o najcenniejszym darze,
czyli o zdrowiu. GBP Psary.
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Konkurs wiosna i wielkanocne zwyczaje wczoraj i dziś za nami
Przedszkole Publiczne w
Strzyżowicach po raz kolejny
zorganizowało konkurs artystyczny pod
nazwą: „Wiosna i wielkanocne
zwyczaje wczoraj i dziś w naszym
regionie”. Tegoroczna edycja odbyła się
18 kwietnia.
Zamysłem tej inicjatywy było
ukazanie zarówno przepięknych
polskich tradycji i obrzędów , jak
również współczesnych inscenizacji
związanych z wiosną oraz Świętami
Wielkanocnymi. W obecnych czasach
wychowanie regionalne ma tym większe
uzasadnienie, iż każdy Polak będący
członkiem Unii Europejskiej powinien
znać swoje "korzenie".
Wśród zaproszonych gości pojawili
się: Przewodniczący Rady Gminy
Jacenty Kubica; sekretarz gminy Psary
Mirella Barańska – Sorn; bibliotekarz
Biblioteki Publicznej w Strzyżowicach
Joanna Bloch; prezeski Kół Gospodyń
Wiejskich: Zdzisława Kurek i Czesława
Zygmunt wraz z członkiniami. W
konkursie udział wzięły dzieci z
placówek oświatowych gminy Psary:
oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Dąbiu oraz Przedszkoli
Publicznych w Sarnowie i
Strzyżowicach. Kolejne grupy dzieci 3-4letnich oraz 5,6-latków przedstawiały
przygotowane przez ich
wychowawczynie inscenizacje,
zachwycające pomysłowością,
różnobarwnością strojów i rekwizytów
oraz sposobem prezentacji przez małych
wykonawców. Radośnie brzmiały
zarówno regionalne przyśpiewki , jak i

Występ w wykonaniu przedszkolaków ze Strzyżowic.

wiosenne piosenki. Były też wspaniałe
tańce ludowe oraz współczesne rytmy
taneczne. Dzięki zaangażowaniu
nauczycieli wychowania
przedszkolnego naszej gminy dzieci
miały możliwość poznania takich
obrzędów wielkanocnych jak : spacer z
kogucikiem i z gaikiem, śmigus – dyngus,
powitanie wiosny oraz obrzędowości
Wielkiego Tygodnia. Występy
konkursowe stały się dzięki temu
pretekstem do wymiany doświadczeń
zawodowych. Każda grupa przedszkolna
wywarła ogromne wrażenie na widzach
oraz wzbudziła poczucie dumy, iż dzięki
takim działaniom nauczyciele tworzą

więzi pomiędzy tradycjami i
współczesnością. Prowadząca
Małgorzata Bebel wraz z
pomysłodawczynią niniejszego
konkursu wicedyrektorem Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w
Strzyżowicach Krystyną Kluszczyk
uznały, iż z uwagi na wkład pracy
wszystkich placówek przedszkolnych
nagrody za występy zostaną
ujednolicone. Laureaci otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
natomiast nauczyciele ogromne
podziękowania. PPStrzyżowice.

Edukacja regionalna już od przedszkola
12 kwietnia podopieczni oddziału
przedszkolnego z Dąbia wzięli udział w
etapie rejonowym Wojewуdzkiego
Konkursu – Edukacja regionalna w
szkole, ktуry odbył się w Muzeum
Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie
Gуrniczej.
Rywalizacja na etapie rejonowym
miała formę bezpośrednich potyczek, w
trakcie których przedszkolacy zmierzyli
się z grupą przedszkolną z Przedszkola nr
13 z Dąbrowy Górniczej. Zadania
konkursowe polegały na sprawdzeniu
wiedzy na temat swojego regionu,
charakterystycznych dla niego zawodów,
przygotowaniu okrzyku dotyczącego
pracy, a także scenki rodzajowej z
wykorzystaniem rekwizytów
przedstawiającej typowe dla okolicy
ginące zawody i wytwory tych zawodów.
Dzieci świetnie radziły sobie z zadaniam.

W scenc pt. „Jak powstał
chleb” prezentowały
zawody związane z
zielonymi terenami
gminy Psary, takie jak:
rolnik, żniwiarz, młynarz,
czy piekarz. Rekwizyty
zostały wypożyczone ze
s z k o l n e j I z b y
Regionalnej. Ostatecznie
konkurencyjna drużyna z
Dąbrowy Górniczej
wyprzedziła zespół z
Dąbia różnicą zaledwie 5,
5 punktu. Największą
Najmłodsi znawcy folkloru z Dąbia.
a t r a k c j ą
d l a
przedszkolaków okazało
się zwiedzanie z przewodnikiem sal a t r a k c y j n e n a g r o d y k s i ą ż k o w e .
M u z e u m „ S z t y g a r k a ” . W s z y s c y Drużynom, które przeszły do finału
uczestnicy otrzymali dyplomy podpisane gratulujemy i życzymy dalszych
przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz sukcesów. SP Dąbie.

Nr 17 / 4 / 2012/2013

W oczekiwaniu na wiosnę...
21 marca rozpoczęła się
kalendarzowa wiosna. Każdego roku
o tej porze ludzie niecierpliwie
rozglądają się dookoła wypatrując jej
oznak. Wiosna to przecież słońce
i powiew ciepłego wiatru, zielone pąki
i pierwsze kwiaty, to powracające
z ciepłych krajów ptaki i ich świergot.
Tymczasem w tym roku wiosna się
gdzieś zawieruszyła, dlatego
postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje
ręce i ją przywołać. Najpierw robiliśmy
marzanny - słomiane kukły o kobiecej
postaci, ubrane w szaty, przystrojone
koralami, wstążkami i śpiewaliśmy
piosenki. Wszystko to sprawiło, że
w szkole zapanowała iście wiosenna
atmosfera, mimo że za oknami
panowała zimowa aura. Później
z samodzielnie wykonanymi
marzannami, w wesołym pochodzie,
przy akompaniamencie instrumentów
perkusyjnych i przyśpiewek przeszliśmy
wokół szkoły i zamknęliśmy symbol
odchodzącej zimy w komórce. Do

szkoły wróciliśmy z zielonym gaikiem symbolem wiosny.
Samorząd Uczniowski
zorganizował w tym dniu pożegnanie
zimowej czapki. Na apelu
zaprezentowaliśmy specjalnie
przyozdobione, zimowe nakrycia
głowy, z którymi chcieliśmy się już
rozstać. Do obchodów przyłączyli się
nasi najmłodsi koledzy, dla których w
tym dniu wychowawcy zorganizowali
konkurs wokalny, w czasie którego
śpiewali radosne, wiosenne piosenki.
Przywoływaliśmy też wiosnę
wielkanocnymi symbolami w ramach
projektu eTwinning – Easter card postal
exchange. Wykonywaliśmy kartki
świąteczne, ozdabiając je wielkanocną
i wiosenną symboliką oraz wypełniając
zabawnymi, samodzielnie ułożonymi
życzeniami wielkanocnymi w języku
polskim i angielskim. Wysłaliśmy je do
uczniów ze szkół partnerskich.
W zamian otrzymaliśmy od nich
prawdziwie wiosenną korespondencję i

Pożegnanie zimy w Dąbiu

wiele ciepłych słów.
Mamy nadzieję, że wiosna, ta
najpiękniejsza pora roku, widząc
wielkie twórcze zamieszanie w naszej
szkole, wreszcie zawita do nas
w towarzystwie barwnych motyli,
śpiewu skowronka i rozgrzeje nas
swoim wiosennym słonkiem.
Red. SP Dąbie

Odwiedziny w przytulisku dla zwierząt
Dnia 18 marca 2013r. uczennice
klasy 1b-Iga Flak i Ala Terlecka wraz z
wychowawcą p. Małgorzatą TrzcionkaFonfara i mamą jednej z uczennic
p. Moniką Flak odwiedziły przytulisko
dla zwierząt w Rokietnicy Szlacheckiej
pod nazwą „Ranczo Natii”.
Uczennice przywiozły ze sobą
zebrane podczas zbiórki
zorganizowanej w szkole jedzenie dla
psów i kotów oraz koce, miski itp.
Zostałyśmy oprowadzone po terenie
gospodarstwa i okazało się, że nie tylko
są tam pieski i kotki, ale również strusie,
kózki, owce Quessant, osiołki, lamy,
kuce, konie oraz małe mini zoo
z króliczkami, żółwiami.
Podczas
zabawy ze zwierzętami właściciele
opowiedzieli nam jak
w 2011roku założyli gospodarstwo
agroturystyczne i zaadoptowali pieski,

którym potrzebny był dach nad głową.
Później obcy ludzie zaczęli podrzucać
im pod bramę wychudzone i często
zmarznięte, potrzebujące opieki
zwierzęta. Właściciele nie pozostawali
obojętni, przyjmowali zwierzęta,
zapewniali opiekę weterynaryjną,
szczepienia, dawali im dużo ciepła
i miłości. Gdy już zwierzęta dochodziły
do siebie szukali dla nich domów na
stałe i tymczasowych. Byliśmy także
świadkami przywozu konia
uratowanego przed rzezią.
Chociaż Ci ludzie nie mają żądnego
dofinansowania, czy wsparcia
budżetowego ratują te zwierzęta
z czystego kochającego serca , z chęci
niesienia pomocy, ze zwykłej ludzkiej
moralności.
Uczniowie klasy 1b i całej naszej
szkoły dostali podziękowania za

ofiarowane dary, za okazanie wsparcia
na rzecz bezdomnych zwierząt, za
gorące serduszka, zaangażowanie
i miłość do zwierząt.
Iga Flak, SP Strzyżowice

Pisanki – zajęcia integrujące pięciolatki i pierwszaki
Nasze dwie grupy – klasa Ia i grupa
pięciolatków „Przyjaciele Syriusza”

działają w wielu projektach
międzynarodowych w ramach
Europejskiej Współpracy
Szkół Etwinning. Jednym z
takich projektów jest program
pt „Easter Eggs” – „Pisanki”,
którego celem jest zapoznanie
naszych kolegów i koleżanki z
różnymi sposobami

wykonywania pisanek w naszym kraju.
Braliśmy udział w ciekawych
wspólnych zajęciach podczas których
wykonywaliśmy pisanki na
plastikowych jajkach z użyciem
plasteliny. Powstały naprawdę cudne
jajka, a my mieliśmy świetną zabawę!
Jan Zaporowski, SP Strzyżowice
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Lekcja muzealna „HOMO VIATOR” w Bytomiu
Dnia 27 lutego 2013 roku nasza
klasa I a i grupa pięciolatków z ZSP nr 1
w Strzyżowicach w ramach współpracy
ujętej w programie pt „ Za kilka miesięcy
zostanę uczniem” wybrała się na zajęcia
muzealne pt „Homo viator – balonem,
dyliżansem, koleją” w Muzeum
Górnośląskim w Bytomiu. Podczas
zajęć dowiedzieliśmy się kim jest
„Homo viator”. To ciekawy świata
wędrownik, niestrudzony pielgrzym,
zagorzały globtroter, ale też obdarty
powsinoga, biedny banita, beztroski
p ę d z i w i a t r , s z a l o n y
odkrywca…Najogólniej rzecz ujmując
„Homo viator” to motyw człowieka
w drodze, o którym opowiada wystawa.

Prezentuje ona dziewiętnastowieczne
pamiątki związane z najsławniejszymi
podróżnikami, opowiada
o największych wyprawach lądowych
i morskich, pokazuje ekwipunek,
z którym nasze prababcie
i pradziadkowie zdobywali świat oraz
inspiruje do współczesnych wędrówek
w poszukiwaniu nowych, nieznanych
miejsc i do odkrywania szlaków jeszcze
niewydeptanych. Niektóre eksponaty
mogliśmy nawet dotknąć.
Wysłuchaliśmy ciekawej opowieści
przewodnikach o podróżach,
odkrywaniu nieznanych lądów. Było
super!!!
Wiktoria Całka, SP Strzyżowice

W świecie dźwiękуw
5 kwietnia uczniowie klasy I SP
w Dąbiu uczestniczyli w warsztatach
muzycznych prowadzonych przez Asi
Mina, czyli panią Joannę Bonisławską instrumentalistkę, piosenkarkę,
animatorkę kultury. Wizyta tak
niezwykłego gościa nie była
przypadkowa, została ona zainicjowana
przez naszego kolegę Ksawerego, który
uczestniczy w Jej warsztatach
muzycznych i uczy się grać na gitarze
klasycznej.
Asi Mina wprowadziła nas
w tajemniczy świat muzyki. Najpierw
usłyszeliśmy ciekawą historię
wynalezienia gitary, po czym Ksawery
wyjaśnił nam jej budowę. Wyposażeni
w wiedzę teoretyczną na temat gitary,
przeszliśmy do praktyki i wysłuchaliśmy
kilku utworów zagranych na gitarze w
wykonaniu duetu - artystki i naszego

kolegi. Zachęceni przez „muzyków”
wystukiwaliśmy odpowiednie rytmy,
tym samym spontanicznie stworzyliśmy
interesujący akompaniament. Później
było jeszcze ciekawiej, kiedy
instrumentalistka za pomocą
„magicznych” bębnów ramowych,
ocean drum, gadającego bębna - talking
drum wprowadziła nas w czarodziejski
świat dźwięków. Przy dźwiękach
kalimby, na której grał Ksawery i bębna
– ocean drum przenieśliśmy się nad
ocean, słyszeliśmy szum fal, głosy
skrzeczących mew, a z pobliskich wysp
o d g ł o s y d ż u n g l i , k r z y k i m ał p .
Z fantastycznej podróży wybudził nas
sztorm imitowany odgłosami
instrumentów, po czym wróciliśmy do
rzeczywistości.
Bardzo podobały nam się zajęcia,
podczas których poznaliśmy tajemniczy

Wspólne muzykowanie

świat dźwięków i każdy z nas mógł
zagrać na tych prostych, a jednocześnie
tak niezwykłych instrumentach. Mamy
nadzieję, że jeszcze kiedyś pani Joanna
Bronisławska zagości w naszej klasie
i zabierze nas w kolejną, niezwykłą,
muzyczną podróż.
Pierwszoklasiści z wychowawcą

Sobotnie Śpiochy w Sarnowie
Któż ma ochotę przychodzić do
szkoły w sobotę? Nareszcie można się
wyspać, spotkać ze znajomymi,
odpocząć od obowiązków szkolnych.
Nasz
Samorząd Uczniowski
postanowił uatrakcyjnić dzień
„odrabianki” proponując
zorganizowanie „Dnia Śpiocha”. I nie
chodziło tu wcale o leżakowanie na
lekcjach, a o to, by dobrze się w tym
dniu bawić i by wszyscy uczniowie
z ochotą przyszli na lekcje.

16 marca uczniowie przyszli do szkoły w
wygodnych piżamach i mięciutkich
kapciach. Śpiochy w tym dniu były
szczególnie uprzywilejowane.
Piżamowe wdzianko chroniło przed
pytaniem i złą oceną. Myślę, że każdy
chciałby mieć tak codziennie,
a w dodatku w piżamie jest tak
przyjemnie!
Wiktoria Rozmus, klasa VI,
ZSP nr2 w Sarnowie
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Drugie w powiecie, trzecie w rejonie
11 marca 2013 Sławków gościł
najlepsze drużyny koszykarek powiatu
będzińskiego. Reprezentacja UKS

„Gimnazjum” Psary zajęła w zawodach
II miejsce pokonując w eliminacjach
zespoły Gimnazjum z Czeladzi
i Siewierza. W Finale
dziewczęta musiały
uznać wyższość
koszykarek Gimnazjum
Nr 2 z Będzina
przegrywając mecz po
emocjonującej walce
22:24.
Drugie miejsce
w powiecie było
premiowane awansem
d o z a w o d ó w
rejonowych, które
odbyły się tydzień
później w Dąbrowie
Górniczej. Dziewczęta

zajęły w nich III miejsce.
Zespół
prowadzony przez nauczycieli
wychowania fizycznego Jacka
Grzywnowicza i Andzeja Olszewskiego
wystąpił w składzie: Patrycja Dej,
Paulina Kozioł, Paulina Hatlapa, Sandra
Kogut, Dominika Jastrzębska, Ola
Krawczyk, Angelika Stelmach, Magda
Żerańska, Patrycja Frydrych, Martyna
Frydrych, Wiktoria Jędrusik, Ewelina
Wilmowska, Anna Nawrot, Sandra
Kocot, Weronika Sobczyk, Paulina
Niedbała.
Należy dodać, że większość
zawodniczek jest z klas drugich co
pozwala z optymizmem spojrzeć
w przyszły sezon.
UKS Gimnazjum

Zespół koszykarek z Gimnazjum w Psarach

Dzień Otwarty w Gimnazjum w Psarach
W środę 10 kwietnia drzwi naszego
gimnazjum otwarte były dla wszystkich
absolwentów szkół podstawowych i ich
rodziców. Tego dnia oprócz prezentacji
działalności szkoły oraz przedstawienia
oferty edukacyjnej uczniowie zwiedzili
kompleks sportowy Orlik, uczestniczyli
w zajęciach z chemii, fizyki,
informatyki i języków obcych, oglądali
projekty edukacyjne prezentowane
przez uczniów klas drugich, podziwiali
prace artystyczne wykonane na
zajęciach z ceramiki. Na wszystkich
czekał słodki poczęstunek.
Dzień Otwarty to wspaniała okazja
do spotkań z uczniami i nauczycielami
nowej szkoły, którą już niebawem
szóstoklasiści będą wybierać. Tym
bardziej cieszy nas fakt, że wśród gości
byli również uczniowie i rodzice spoza
terenu naszej gminy.
Zapytaliśmy szóstoklasistów jak
wyglądał ten dzień z ich perspektywy:
10 kwietnia 2013 roku wszyscy
uczniowie klas szуstych z terenu gminy
Psary odwiedzili Gimnazjum
w Psarach. Zostaliśmy podzieleni na
cztery grupy. Ja trafiłem do grupy
niebieskiej i rozpocząłem zwiedzanie
szkoły. Miałem okazję zobaczyć jak
starsze koleżanki przedstawiają projekt
na zaliczenie przed komisją. Było to dla
mnie zupełnie nowe doświadczenie,

gdyż wcześniej nie spotkałem się z taką
inicjatywą. Kibicowałem w duchu
dziewczynom, więc bardzo się
ucieszyłem, kiedy komisja zatwierdziła
projekt. Po prezentacji spotkaliśmy się
z panią dyrektor, ktуra zapraszała nas
do podjęcia nauki w tym właśnie
gimnazjum.
Kolejnym, bardzo ciekawym dla
mnie punktem programu, było
odwiedzenie pracowni informatycznej.
Mieliśmy okazję zobaczyć jak mogą
wyglądać zajęcia z robotyki i sprуbować
pobawić się w programistуw. Bardzo mi
się podobał fakt, że pracownia posiada
kilka robotуw, ktуre poprzez
programowanie można animować.
Zachwycił mnie wуzek widłowy,
ktуrym można sterować przez tablet.
W pracowniach chemicznych
i fizycznych byliśmy świadkami
ciekawych doświadczeń. Był to mуj
pierwszy kontakt z tymi przedmiotami i
nie ukrywam, że mi się bardzo
podobały. Ponieważ lubię łamigłуwki,
bardzo ucieszyły mnie zajęcia
prowadzone w pracowni języka
angielskiego. Podczas tych zajęć
mogliśmy wykazać się wiedzą
i umiejętnością logicznego myślenia.
Oprуcz pracowni przedmiotowych,
mieliśmy okazję zobaczyć także boiska
(do koszykуwki i piłki nożnej) oraz
stołуwkę.

W pracowni informatycznej odbyły się zajęcia z robotyki.
Szkoła wyposażona jest w 5 zestawów Lego Mindstorms NXT 2.0

Uczniowie z chęcią brali udział w
doświadczeniach chemicznych i fizycznych

Spotkaliśmy się z nauczycielami
pracującymi w Gimnazjum. Pani
Joanna Marcinkowska pokazywała nam
stronę internetową szkoły,
przedstawiała przyszłych
wychowawcуw klas pierwszych
i opowiadała, co ciekawego dzieje się
w szkole. Mieliśmy okazję dowiedzieć
się rуwnież, jakie kуłka zainteresowań
prowadzone są w szkole.
Wizyta w Gimnazjum bardzo mi się
podobała. Stwierdziłem, że nie muszę
szukać innych ofert i będę dumny
mogąc zostać uczniem Gimnazjum
w Psarach. - opowiada Kacper Skуrka z
kl. VIb ze SP w Strzyżowicach.
Red. GimPsary

Po obejrzeniu projektów edukacyjnych szóstoklasiści
spotkali się z dyrektorem szkoły
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Przyroda po angielsku
W Szkole Podstawowej
w Gródkowie już od kilku lat
realizowany jest program autorski
„Przyroda po angielsku”. Program
został wprowadzony jako innowacja
pedagogiczna i spotkał się z pozytywną
oceną większości uczniów i rodziców.
Z tego względu jest kontynuowany jako
program autorski.
Jak powszechnie wiadomo język
angielski jest obecnie językiem
światowym, używanym w nauce,
polityce, handlu, rozrywce. Biegłe
posługiwanie się tym językiem staje się
coraz bardziej niezbędne w karierze
zawodowej. Znajomość języka obcego
to sztuka komunikacji w tym języku.
Niestety, wymiana informacji na
lekcjach języka angielskiego jest często
nieco sztuczna, gdyż przekazywane
wiadomości
niekoniecznie
są
uczniom potrzebne.
Przekaz ciekawych i jednocześnie
ważnych (objętych programem
nauczania) informacji przyrodniczych
po angielsku niewątpliwie rozwija
zarówno przyrodnicze jak i językowe
kompetencje uczniów. Jak wykazały
badania naukowe na uczniach
uczących się w klasach
dwujęzycznych, wykazują oni większą
motywację do nauki i aktywność,
posiadają większy zasób słownictwa,
większą chęć mówienia w języku

Wiosenne nastroje

Jako, że pierwszy dzień wiosny
związany jest z końcem zimy
i przebudzaniem się przyrody do życia,
miał on przez wieki ogromny wpływ na
ludzi. Niektóre z tych obrzędów, np.
topienie marzanny znane
i praktykowane są do dzisiaj.
W iście zimowy, pierwszy dzień
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obcym, większą umiejętność
posługiwania się słownikiem,
większą samodzielność i wytrwałość
w pracy.
Program „Przyroda po angielsku”
jest pewnego rodzaju wstępem do
nauczania dwujęzycznego.
Realizowany jest corocznie w klasie
VI i polega na przeprowadzeniu
około 10 lekcji przyrody częściowo w
języku angielskim. Tematyka lekcji
przyrody w klasie VI jest w większości
interesująca dla uczniów
(astronomia, zoologia, geografia świata),
a poziom umiejętności językowych
większości dzieci pozwala na czytanie
i dyskutowanie prostych tekstów
popularnonaukowych po angielsku.
Największym zainteresowaniem
uczniów cieszą się realizowane na
początku roku szkolnego tematy
astronomiczne: „The Solar System –
Układ Słoneczny” i „The Moon –
Księżyc”. Większość uczniów bardzo
dobrze radzi sobie także podczas lekcji
zoologicznych („Dinosaurs”, „Different
kinds of animals”). Częściowo po
angielsku porównujemy
kontynenty
i opisujemy życie w wilgotnym lesie
równikowym.
Na lekcjach „Przyrody po angielsku”
zazwyczaj największą aktywność
wykazują uczniowie, którzy lubią język
angielski. Uczniowie o mniejszych
wiosny, uczniowie naszej szkoły witali
WIOSNĘ wierszykiem, piosenkami,
rysowały jej piękne obrazki. Na koniec
wszyscy wyszli, by pożegnać zrobioną
wcześniej Marzannę.
Znany nam zwyczaj
malowania
jajek, czy śmigus-dyngus utożsamiane
dzisiaj z Wielkanocą wywodzą się z
obrzędów Słowian. Jajko było
symbolem życia, a oblewanie wodą
symbolizowało pozimowe
oczyszczenie i w pewnym sensie
dawało sygnał "skończyła się zima, już
można
szaleć". Uroczystość
z okazji Świąt Wielkanocnych odbyła
się w ostatnią środę w Szkole
Podstawowej w Gródkowie.
Przedstawienie, którego celem było
przybliżenie zwyczajów i tradycji
wielkanocnych przygotowali dla
przedszkola i uczniów szkoły koledzy
z klasy III. Oczywiście nie zabrakło
także stołu wielkanocnego, a na nim
tradycyjnych wielkanocnych

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

umiejętnościach językowych niezbyt
entuzjastycznie podchodzą do tych
lekcji, ale większość z nich, pomimo
początkowych oporów, daje się
przekonać, że nawet przy ograniczonym
zasobie słownictwa, można po
angielsku coś interesującego przeczytać
lub powiedzieć.
Najbardziej motywujący dla
uczniów jest fakt, że na tych lekcjach
nie ma ocen negatywnych, ale można
za to „zarobić” plusy zarówno
z przyrody , jak i języka angielskiego.
Oczywiście, tak naprawdę, to nie plusy
są najważniejsze, ale fakt, że uczniowie
zaczynają postrzegać język angielski
jako skuteczne narzędzie komunikacji.
Ponadto poszerzają i utrwalają
słownictwo angielskie, a także
doskonalą umiejętności językowe
(czytanie, mówienie, słuchanie) .
SP GRУDKУW
wypieków, które wspólnie przygotowali
rodzice i nauczyciele. Na stole znalazły
się wielkanocne baby oraz kolorowe
mazurki. Należy podkreślić, iż
organizatorzy wykazali się dużym
kunsztem w nakryciu i dekoracji stołu
wielkanocnego.
W wiosenny nastrój tradycyjnie
wpisała się najstarsza grupa
przedszkolaków organizując wiosenne
spotkanie z rodzicami. Dzieci
przygotowały ciekawe przedstawienia.
Pięknie przebrane maluchy
prezentowały wiosenne scenki.
Przedszkolacy recytowały
i śpiewały piosenki o wiośnie, tańczyły
i bawiły się przy muzyce. Zaproszeni
goście w rodzinnej atmosferze zjedli
pyszne ciastka i wypili herbatkę w
towarzystwie swoich pociech.
SP GRУDKУW

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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Comenius 2013 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzyżowicach
15 kwietnia do Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach przyjechali goście, z
ktуrymi wspуłpracujemy w ramach
programu Comenius. Reprezentowali
oni szkoły z: Hiszpanii, Turcji,
Portugalii, Bułgarii, Rumunii i Włoch.
Uczniowie strzyżowickiej szkoły już
wcześniej mogli ich poznać, poprzez
korespondencje, którą z nimi
prowadzili. Specjalnie na ich przybycie,
przygotowano program artystyczny,
który przedstawiono 2 dnia ich pobytu w
Polsce. W czasie akademii
obcokrajowcy mogli m.in nauczyć się
tańczyć Trojaka oraz dowiedzieć się
wielu interesujących rzeczy o naszym
regionie i całym kraju. Podczas Dnia
Comenius’a zaproszono bowiem
zgromadzonych na sali gimnastycznej w
podróż po Polsce, która rozpoczęła się
od Tatr a skończyła w Gdańsku. W
czasie jej trwania nasi goście mieli także
możliwość spróbowania tradycyjnych
polskich przysmaków. Po uroczystej
akademii klasa integracyjna zabrała
naszych zagranicznych przyjaciół do
Domu Dziecka w Sarnowie, gdzie zostali
oprowadzeni po ośrodku po czym
wszyscy wspólnie wykonali plakat o
wolontariacie, ponieważ tematem
przewodnim tego dwuletniego projektu
był „Europejki Magazyn Wolontariatu”.
Wizytę gości w Polsce uwieńczyła
wycieczka do Wieliczki, wraz z
uczniami którzy zebrali największą ilość
makulatury w ciągu całego roku
szkolnego.
Te kilka dni były dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach
niezwykłym przeżyciem, po pierwsze
mogli oni poznać kulturę innych krajów,
a po drugie każdy z nich osobiście
przekonał się jak ważna jest znajomość
języków obcych. Julia Sorn, SP
Strzyżowice.

Najmłodsi zaprezentowali podczas dnia Comeniusa tradycyjne polskie tańce ludowe.

Uczestnicy spotkania wspólnie wykonują plakat dotyczący
wolontariatu.

Uczniowie ze Strzyżowic w przedstawieniu prezentującym różne
regiony Polski.
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Spotkanie z Melpomeną w Grуdkowie
Najpiękniejsze scenki z bajek, baśni
oraz krуtkie formy kabaretowe w
wykonaniu uczniуw można było
zobaczyć w Szkole Podstawowej w
Grуdkowie podczas X SZKOLNYCH
SPOTKAŃ Z MELPOMENĄ.
Zaproszonych gości, młodych aktorуw,
nauczycieli oraz rodzicуw przywitała
dyrektor szkoły Bożena Wieczorek.
Na scenie swoje aktorskie zdolności
zaprezentowały grupy teatralne ze szkół
naszej gminy prezentując następujący
repertuar: „Bajka o zajączku i lisiczce”SP Dąbie; „Fajna buda”-SP Sarnów;
„Bajka kulinarna”-SP Strzyżowice;
„Jest taki kwiat…”- SP Gródków.
Pomysł na organizację przeglądu
pojawił się 10 lat temu, chcieliśmy
pokazać jak można rozwijać
zainteresowania artystyczne , pokazać
zdrową rywalizację między
zespołami. Poprzez teatralne
działania dzieci uczą się pięknego
słowa literackiego, uczą się jak
pokonywać stres oraz rozwijają swoje
aktorskie uzdolnienia. Świetnie
przygotowane spektakle zaskoczyły
pomysłowością, dowcipem i
profesjonalną oprawą sceniczną.
Widać, że młodzi aktorzy pod
skrzydłami swoich opiekunów, z roku
na rok stają się coraz lepsi. Dokonanie

wyboru, kto powinien tym razem
otrzymać statuetkę, było niezwykle
trudne. Występy młodych aktorów
zostały docenione aprobatą
publiczności, natomiast jury debatowało
długo i ostatecznie podjęło następujący
werdykt w kategorii: „OSOBOWOŚĆ
TEATRALNA 2013”. Oto werdykt jury:
statuetki –maski teatralne otrzymali: Piotr
Konieczny i Aleksandra Pawlik- SP
Dąbie; Alicja Galeja i Edyta Gęgotek – SP
Sarnów; Paweł Wziętal i Dominika Puka
–SP Strzyżowice oraz Martyna Maj i

Wiktoria Polak – SP Gródków.
Doceniono również pracę młodych
plastyków, którzy wykonali afisz
teatralny reklamujący spektakl.
Nagrody i dyplomy otrzymali:
Aleksandra Krzyżak –SP Dąbie;
Radosław Noelle –SP Sarnów, Piotr
Liber- SP Strzyżowice oraz Aleksandra
Marciniak –SP Gródków.
GRATULUJEMY!!! A za rok …kolejny
przegląd! Zapraszamy –SP
GRУDKУW.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

Przegląd piosenki żołnierskiej i patriotycznej w Strzyżowicach
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej – polskie święto obchodzone
między świętami 1 maja – Świętem
Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3
Maja, stało się inspiracją do
organizowanego już po raz trzeci
„Przeglądu piosenki żołnierskiej i
patriotycznej”.
Przegląd organizowany przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w

Strzyżowicach każdego roku cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród
uczniów naszej gminy. Jest to nie tylko
wspaniałe widowisko muzyczne, ale
również lekcja muzyki, historii i
patriotyzmu.
W tegorocznej edycji przeglądu
repertuar był bardzo zróżnicowany, od
„Bogurodzicy” po piosenki współczesne.
Wszyscy wykonawcy prezentowali

Gromada Zuchów „Leśne Skrzaty” podczas występu.

bardzo wysoki poziom. Równorzędne
nagrody i pamiątkowe dyplomy
wręczył Wójt Gminy Psary, Tomasz
Sadłoń.
Imprezę zakończono wspólnym
odśpiewaniem pieśni „Legiony”.
Zespуł Szkolno - Przedszkolny w
Strzyżowicach.
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Cyfryzacja naziemnej telewizji
W całej Polsce trwa proces cyfryzacji
telewizji naziemnej. Po przełączeniu
nadajnikуw z sygnału analogowego na
cyfrowy mieszkańcy naszego kraju
zyskają dostęp do szerokiego wachlarza
kanałуw publicznych i komercyjnych w
znakomitej jakości obrazu i dźwięku.
W województwie śląskim
zakończenie emisji analogowego
sygnału telewizji naziemnej będzie
przebiegało w trzech etapach. 19 marca
sygnał analogowy został wyłączony
obszarze Beskidu Śląskiego i
Żywieckiego, kolejne wyłączenie
nastąpiło 22 kwietnia i objeło swym
zasięgiem teren Częstochowy oraz
północnych obszarów województwa
śląskiego. Cyfryzacja telewizji zakończy
się 20 maja, wtedy też nastąpi
wyłączenie sygnału analogowego w
Katowicach i centralnej części
województwa.
Zmiana sygnału z analogowego na
cyfrowy przynosi korzyści przede
wszystkim związane z jakością obrazu
oraz liczbą dostępnych kanałów. Należy
jednak pamiętać, że sygnał cyfrowy to
nowa technologia i nie wszystkie
telewizory posiadają wbudowane
urządzenie do dekodowania sygnału
cyfrowego (chodzi o dekoder DVB-T,
pracujący w standardzie MPEG-4).
Dlatego też osobom, które
zdecydowały się na korzystanie z
sygnału cyfrowego proponujemy w
pierwszej kolejności sprawdzić, czy
telewizor ma wbudowany dekoder
(DVB-T/MPEG-4), jeżeli tak - to nie ma
powodu do niepokoju. Jeżeli nie, należy

go dokupić i podłączyć.
Podłączenie jest proste: kabel
antenowy wyciągamy z
telewizora i wpinamy do
dekodera, a następnie łączymy
dekoder z telewizorem.
N o w s z e m o d e l e
telewizorów (wyprodukowane
w ciągu ostatnich 5 lat)
powinny mieć już
wbudowany na stałe odbiornik
cyfrowy, czyli obsługujący
standard kompresji MPEG-4.
W większości wypadków nie
powinno być potrzeby zmiany
anteny. Niemniej jednak,
może zaistnieć potrzeba
dokupienia nowej anteny.
Nie dajmy się oszukać!
Oszuści wykorzystują
każdą nadarzającą się okazję
do wyłudzenia pieniędzy. Ich
uwadze nie uszły liczne
komunikaty medialne o
wyłączeniach kolejnych
nadajników telewizji
analogowej. Zobaczyli w tym
doskonałą okazję do oszukania w
szczególności osób starszych i mało
znających się na zagadnieniach
technicznych. Odwiedzając ich
mieszkania, próbują sprzedawać różne
urządzenia, nie zawsze spełniające
opisane funkcje, lub po znacznie
zawyżonych cenach.
Cyfryzację próbują również
wykorzystywać nieuczciwi
przedstawiciele różnych płatnych
dostawców sygnału telewizyjnego,
starając się wymusić
podpisanie umowy, jako
rzekomo najlepszego, czy
wręcz jedynego sposobu
na dalsze oglądanie
programów.
Przypominamy, że
oferta naziemnej telewizji
cyfrowej jest bezpłatna, a
nowy dekoder, czy antenę
można już kupić za
kilkadziesiąt złotych w
każdym ze sklepów ze
sprzętem RTV. Zalecamy,
aby odpowiedni dekoder
kupić właśnie u takich
d o ś w i a d c z o n y
sprzedawców, którzy z
pewnością udzielą
fachowej pomocy w tej
dziedzinie.
P o d n u m e r e m
telefonicznym bezpłatnej
infolinii 800 007 788

można również otrzymać niezbędną
pomoc w postaci np. informacji o
dostosowaniu swojego odbiornika
telewizyjnego do odbioru naziemnego
sygnału cyfrowego. Wszelkie niezbędne
informacje na temat cyfryzacji telewizji
naziemnej dostępne są również na
stronie internetowej cyfryzacja.gov.pl .
Należy również podkreślić, że
cyfryzacja telewizji naziemnej nie ma
też żadnego wpływu na usługi
rozpowszechniane przez operatorów
telewizji kablowych, czy platform
satelitarnych. Osoby odbierające taki
sygnał, nawet na starych telewizorach,
nie muszą się o nic martwić. Sygnał
telewizyjny będzie do nich dostarczany
nadal za pośrednictwem posiadanych
już przez nich urządzeń, nawet po
wyłączeniu naziemnych nadajników
analogowych.
Jeśli jakiś akwizytor zachęca nas do
kupna cyfrowego dekodera
niewiadomego pochodzenia lub
zmusza do zawarcia różnych umów, nie
dajmy się oszukać. Pod żadnym
pozorem nie wpuszczajmy ich do domu
przekażmy informacje o takim zajściu
policji, a jeśli będą nachalni,
natychmiast dzwońmy do najbliższej
jednostki policji pod numer 997 lub 112.
Źrуdło: Ministerstwo Cyfryzacji oraz
Komenda Wojewуdzka Policji w
Katowicach.
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Obchody Święta 3 Maja
Po raz kolejny obchodziliśmy Święto
Narodowe Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. W tym roku uroczystości odbyły
się w Strzyżowicach.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w Kościele Parafialnym N.M.P.
Królowej Świata w Strzyżowicach. Po jej
zakończeniu uformowano korowód z
Orkiestrą Dętą i pocztami
sztandarowymi na czele po czym
przemaszerowano do Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach. W
obchodach uczestniczyli: radni Gminy
Psary z Przewodniczącym Rady gminy
Jacentym Kubicą na czele, wójt gminy
Psary Tomasz Sadłoń, zastępca wójta
Mirosław Rabsztyn, sekretarz gminy
Mirella Barańska – Sorn, skarbnik Joanna
Przybyłek, Radny Powiatu Marian
Kozieł, ks. dr Sławomir Karaś oraz ojciec
Tomasz Struk, naczelnicy i strażacy z
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy
Psary, Koła Gospodyń Wiejskich,
urzędnicy oraz mieszkańcy gminy.
Podczas uroczystości odśpiewano
Hymn Polski oraz Rotę, po czym głos
zabrał wójt gminy Psary, który podkreślił
w swoim przemówieniu jak ważne dla
nas Polaków jest Święto 3 Maja. Po
części oficjalnej zgromadzeni goście
mieli okazję obejrzeć występy
artystyczne przygotowane przez
uczniów i przedszkolaków z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego ze Strzyżowic
oraz występy zespołów śpiewaczych z
terenu gminy. Bez zwątpienia na
wszystkich duże wrażenie wywarła
grupa przedszkolaków z Przedszkola im.
Kubusia Uszatka, która zaprezentowała
doskonale wyćwiczony i
skomplikowany pokaz taneczny
poloneza. Ponadto ciekawy występ
zaprezentował również Dziecięcy
Zespół Folklorystyczny oraz uczniowie
ze Szkoły Podstawowej ze Strzyżowic.
Wśród zespołów śpiewaczych na scenie
zaprezentowali się Brzękowianie,
Górzanie i Strzyżowiczanie. Red.

Przemarsz do Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.

Polonez w wykonaniu przedszkolaków ze Strzyżowic.

Uczniowie ze Strzyżowic wraz z dziecięcym zespołem folklorystycznym.

Zapraszamy na szkolenie dla ogrodnikуw – amatorуw z gminy Psary na temat:
„Krzewуw ozdobnych w ogrodzie, doboru gatunkуw sadzenia i pielęgnacji”;
oraz
„Podstaw prawidłowej agrotechniki warzyw”,
które odbędzie się 22 maja 2013r. o godz. 16:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu
Szczegółowe informacje i zapisy:
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie - tel. 32 2677435 kom. 515 275 947
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Ruszyły mecze A i B klasy
Tegoroczna przeciągająca się zima
opуźniła nieco start rozgrywek w A i B
klasie. Teraz rozgrywki trwają już na
dobre, a zawodnicy naszych klubуw
dobrze prezentują się w nowym
sezonie.
W A klasie w 20. kolejce Błyskawica
Preczów wygrała z Cyklonem Rogoźnik
0- 3. W tej kolejce doszło rozegrano
również gminne derby pomiędzy
Jednością Strzyżowice, a Błękitnymi
Sarnów, które zakończono wynikiem 0 –
2. Orzeł Dąbie wygrał z Milenium
Wojkowice 0 -2.
21. kolejka nie okazała się szczęśliwą
dla Błękitnych Sarnów, którzy przegrali z
Tęczą Błędów (Dąbrowa Górnicza) 0-4.
Jedność Strzyżowice zremisowała z
Cyklonem Rogoźnik.
W 22. kolejce Błyskawica Preczów
wygrała ze Skalniakiem Kroczyce 3 -2.
Orzeł Dąbie przegrał z MKS Sławków 3 -

2, a Błękitni Sarnów wygrali z Milenium
Wojkowice 0 -1.
W 23. kolejce Jedność Strzyżowice
zremisowała z sąsiedzką drużyną
Milenium Wojkowice 1 -1. Błękitni
Sarnów odnieśli kolejne zwycięstwo
wygrywając 2 – 0 z MCKS Czeladź.
Orzeł Dąbie poniósł porażkę z drużyną
Niwy Brudzowice kończąc męcz z
wynikiem 0 -5.
W tabeli wyników po rozegranych
meczach najwyżej wśród gminnych
zespołów A klasy znajdują się Błękitni
Sarnów na 6. miejscu z wynikiem 30 pkt.
Na 11. plasuje się Błyskawica Preczów z
23. punktami, a zaraz za nią na 12. Orzeł
Dąbie i na 13. Jedność Strzyżowice z
punktami kolejno 19. i 17.
W B klasie odbyły się do tej pory 4
spotkania.
W 13. kolejce Iskra Psary przegrała z
Ostoją Żelisławice 0 -1. KS Góra

Siewierska wygrał 3 -2 z Promieniem
Strzemieszyce Małe (Dąbrowa
Górnicza).
W 14. kolejce KS Góra Siewierska
zremisował z Zaporą Preczyce, a Iskra
Psary przegrała z Przemszą
Okradzionów (Dąbrowa Górnicza) 0 –
3.
W 15. kolejce Iskra Psary przełamała
złą passę wygrywając z CKS Czeladź 2 3, kolejka ta była szczęśliwa również dla
KS Góra Siewierska, który wygrał z KS
Giebło 3 -2.
W 16. kolejce KS Góra Siewierska
przegrał z Olimpią Włodowice 2 -1, a
Iskra Psary z Płomieniem Niegowonice 0
-1.
W tabeli wyników B klasy KS Góra
Siewierska plasuje się na wysokim 4.
miejscu z 31 punktami, a Iskra Psary na
8. z 16 punktami. Red.

II Gminny
Dzień Dziecka
2 czerwca godz.15:00
na stadionie LKS Iskra Psary
ul. Malinowicka, Psary
W programie mnуstwo atrakcji:
- gry i zabawy dla dzieci
- dmuchane atrakcje
- euro bungee
- byk interaktywny
- bungee run
- występy w wykonaniu
sekcji artystycznych GOK
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Psary
oraz
Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają na majowe

ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI
19 maja o godz. 16:00
w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu
W programie:
- występ Zespołu Pieśni i Tańca „ZAWIERCIE”
- występ Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego
- występy lokalnych zespołów śpiewaczych

Gminny Ośrodek Kultury
ogłasza nabór na zajęcia
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FOTORELACJA Z OTWARCIA ORLIKA
cd. ze str. 1
trybunach osób gościli: Posłowie na Sejm RP: Waldemar
Andzel oraz Witold Klepacz, dyrektor biura Senatora
Zbigniewa Meresa Jacek Żakowski, radni sejmiku
województwa Adam Lubas oraz Witold Grim, Burmistrz
Wojkowic Zofia Gajdzik, Burmistrz Siewierza Zdzisław
Banaś, Wójt Ożarowic Grzegorz Czapla, Wójt gminy
Bobrowniki Arkadiusz Ziemba , Zastępca Burmistrza
Siewierza Dariusz Waluszczyk, Sekretarz Miasta Będzin
Mariusz Król, Radni Rady Gminy Psary z przewodniczącym
Jacentym Kubicą na czele, Jan Piekarski oraz Andrzej Milej
księża z Parafii Psary,Dyrektor Delegatury Śląskiego
Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Grzegorz Raczek,
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz
Ząbkowski, Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa
Polskiego Barbara Żylińska, przewodniczący komisji
rewizyjnej Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego Robert
Karlik, Karolina i Przemysław Grudowie właściciele firmy
Grumix, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych,
przedstawiciele organizacji społecznych z terenu gminy Psary
oraz Ludowych Klubów Sportowych, sołtysi, Rady Rodziców
szkół z terenu gminy oraz licznie przybyła młodzież.
Uroczystość otwarcia Orlika rozpoczęła się od występu
czirliderek z Uczniowskiego Klubu Sportowego, następnie
wszystkich zgromadzonych gości przywitała Ewa Wawrzak,
dyrektor Gimnazjum w Psarach, na którego terenie znajduje
się kompleks boisk sportowych Orlik 2012. Po jej wystąpieniu
głos zabrał wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń. W swoim
przemówieniu podkreślił, że lokalizacja obiektu w
największym sołectwie w gminie przy szkolnym budynku jest
optymalna, ponieważ gwarantuje ona jego maksymalne
wykorzystanie. Gimnazjaliści korzystają z boisk od rana do
15- nastej, a po południu obiekt jest ogólnodostępny. Wójt
opisał zakres całej inwestycji, przedstawił koszty realizacji
Orlika oraz uzyskane na ten cel dotacje. Wybudowanie
dwóch nowoczesnych boisk sportowych, drogi dojazdowej z
miejscami parkingowymi, stworzenie zaplecza szatniowo sanitarnego oraz oświetlenia obiektu kosztowały blisko 1,3
mln zł. W realizacji tej inwestycji wsparli gminę Psary Minister
Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Śląskiego
przekazując dotację w łącznej wysokości 666 tys. zł. W
swoim przemówieniu wójt podkreślił, że wszystkich
mieszkańców gminy Psary raduje fakt, że już obecnie
kompleks sportowy cieszy się bardzo dużą popularnością.
Uruchomiona z początkiem kwietnia Gminna Akademia Piłki
Nożnej zrzesza już ponad 150 dzieci i młodzieży, którzy na
Orliku odbywają swoje treningi.
Po przemówieniu wójta głos zabrali parlamentarzyści,
radny sejmiku województwa śląskiego, przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego, Związku Nauczycielstwa
Polskiego oraz Burmistrz Siewierza, którzy gratulowali
władzom samorządowym otwarcia tak ważnego dla rozwoju
sportu w gminie obiektu.
Niezwykłe oryginale podziękowania Przewodniczącemu
Rady Gminy, wójtowi, jego zastępcy oraz wykonawcy złożyli
gimnazjaliści, którzy w dowód wdzięczności przekazali
własnoręcznie wykonane statuetki – Orły.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, do której
wprowadziła wszystkich zgromadzonych Kinga Kopka
wykonując na flecie utwór „Taniec Węża” do którego układ
choreograficzny zaprezentowali... chłopcy. Następnie
publiczność miała okazję obejrzeć dwa skecze kabaretowe o
tytułach „Sprawozdawcy sportowi” oraz „Trener Biedrona”,
po czym na boisku wielofunkcyjnym odbyły się popisy
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taneczne czirliderek z gimnazjum. Po części artystycznej
nadszedł długo wyczekiwany moment jakim było przecięcie
wstęgi, którego dokonał Przewodniczący Rady Gminy Psary,
wójt, Dyrektor gimnazjum oraz właściciel firmy, Grumix która
była wykonawcą psarskiego Orlika, a proboszcz Parafii Psary
Jan Piekarski poświęcił cały obiekt. Po tej części nastąpiło
zapalenie znicza olimpijskiego, które rozpoczęło popisy
sportowe na boiskach, i tak na boisku wielofunkcyjnym swoje
umiejętności zaprezentowały dziewczęta trenujące w naszej
gminie gimnastykę artystyczną, a
na boisku z trawy
syntetycznej odbył się pokaz treningu jednej z grup Gminnej
Akademii Piłki Nożnej z wykorzystaniem nowoczesnego
sprzętu treningowego. Młodzi piłkarze zaprezentowali się w
nowych strojach, które ufundowała firma Grumix. Red.

