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„Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw,
oświetlenia, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie w Psarach”

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Psarach gotowy
Zakończono budowę kompleksu
sportowo- rekreacyjnego za
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Psarach, gdzie firma Moris Sport
wybudowała boiska oraz plac zabaw
z bezpieczną nawierzchnią.
Nowy kompleks sportowy składa
się z trzech boisk. Pierwsze z
naturalnej trawy przeznaczone jest
do gry w piłkę nożną i ma wymiary
40m na 20m. Drugie do gry w tenisa
ziemnego ma wymiary 36 m na 18 m,
i pokryte jest trawą syntetyczną w
dwóch kolorach. Trzecie boisko
przeznaczone jest do gry w plażową
piłkę siatkową.
Na obiekcie znajduje się także
duży i dobrze wyposażony plac
zabaw, na którym znajdują się takie
urządzenia jak: huśtawki podwójne,
huśtawka ważka, stoliki do gier
planszowych, sprężynowiec,
karuzela czteroramienna i tarczowa,
zestaw rekreacyjny oraz

Urządzenia zabawowe na placu zabaw za Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach.

Kort tenisowy posiada nawierzchnię ze sztucznej trawy.

wielofunkcyjny zestaw
sprawnościowy. Co ważne, każdy
zestaw zabawowy na placu zabaw ma
dostosowaną do niego strefę
bezpieczeństwa pokrytą warstwą
amortyzacyjną, wykonaną z
poliuretanu, która chroni dzieci przed
urazami w razie upadku.
Dzięki realizacji inwestycji gmina
Psary wzbogaciła się o kolejny obiekt
sportowo-rekreacyjny, a w
największym sołectwie w gminie - w
Psarach powstał w końcu pierwszy plac
zabaw, na który czekało wielu
mieszkańców.
Unijna dotacja z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich dla
projektu wyniosła blisko 340 tys. zł. Do
18. X potrwają procedury odbiorowe, a
następnie obiekt będzie udostępniony
mieszkańcom gminy. Red.
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Plac przy remizie OSP w Strzyżowicach gotowy
Firma „Zakład RemontowoBudowlany Maria Fisior” z
siedzibą w Ossach zakończyła
prace nad budową parkingu na
placu przed budynkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzyżowicach, gdzie mieści
się rуwnież biblioteka, urząd
pocztowy oraz przychodnia
zdrowia.
W ramach robót wykonano
wjazd i zjazd z drogi
powiatowej, 24 miejsca
parkingowe, w tym dwa dla
niepełnosprawnych, dojście
do budynku dla pieszych i
nowy wjazd dla straży
pożarnej oraz oświetlenie
terenu. Koszt robót to 296
278,59 zł brutto. Zadanie to
zostało zgłoszone do
dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Red.

Ukończony plac z miejscami parkingowymi przed remizą OSP w Strzyżowicach.

Sportowa podłoga na sali gimnastycznej w Dąbiu wykonana
25.09.2013r. odebrane zostały
prace polegające na ułożeniu nowej,
bezpiecznej nawierzchni sportowej na
sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Dąbiu.
Wykonawcą prac było
Przedsiębiorstwo Budomas z Wrocławia,
które w przetargu nieograniczonym
zaproponowało najniższą cenę w
wysokości 74 288,70 zł. Roboty
budowlane polegały na uzupełnieniu
ubytków w parkiecie oraz ułożeniu na
nim następujących warstw podłogi
sportowej: folia, amortyzująca gąbka o
grubości 1,5 cm, dwie warstwy płyt OSB
oraz wykładzina z laminatu sportowego
o grubości 4 mm. Na podłodze zostały
namalowane także linie do gry w piłkę
ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę.
Zakres prac obejmował również
dostosowanie drabinek oraz
zabudowanie listw przyściennych. W
minione wakacje wymieniono także 2
drzwi wejściowych na salę
gimnastyczną, a pracownicy szkoły
pomalowali całe pomieszczenie.
Sala prezentuje się dzisiaj bardzo
okazale, a całość prac została wykonana
bardzo starannie i z dbałością o
szczegóły. Jak twierdzi Adam Adamczyk
– nauczyciel wychowania fizycznego
„Nawierzchnia sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej w Dąbiu należy do
grupy nawierzchni sportowych, które

mają bardzo wysoki współczynnik
amortyzacji i przyczepności, natomiast
zmienna barwa nawierzchni
pomarańczowo-niebieska, oprócz
walorów estetycznych, zdecydowanie
poprawia czytelność boiska. Podkreślić
należy, że firma Budomas wykonała to
zadanie w niezwykle krótkim czasie, bo
wykonanie całego zakresu rzeczowego
zajęło jej tylko tydzień.”
W przyszłym roku planujemy

wykonać remont sali gimnastycznej
przy szkole w Strzyżowicach za ok. 150
tys. zł. Zarówno sale przy szkole w
Dąbiu jak i w Strzyżowicach zostały
zgłoszone do dofinansowania ze
środków z Ministerstwa Sportu i
Turystyki, a 24.09.2013r. zostaliśmy
poinformowani, że oba projekty
zostaną objęte wsparciem finansowym
na ponad 93 tys. zł. Red.

Nowa podłoga na sali gimnastycznej w Dąbiu.
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Prace na placu przy Ośrodku Kultury w Sarnowie dobiegły końca
Firma DROGREM S.C. Łukasz Kyrcz,
Teresa Kyrcz na początku października
zakończyła prace budowlane,
polegające na zagospodarowaniu
przestrzeni publicznej przy Ośrodku
Kultury w Sarnowie.
Powstał plac manewrowy wraz z 6
miejscami postojowymi wykonanymi z
płyt betonowych ażurowych, 4 miejsca
postojowe wykonane z kostki betonowej
oraz chodniki dla pieszych wykonane z
kolorowej kostki betonowej. W głębi
działki powstał mały plac z kostki
betonowej otoczony ławkami. Prace
budowlane obejmowały również
budowę odwodnienia terenu.
Przeprowadzone prace zwiększyły
estetykę otoczenia budynku oraz
zapewniły miejsca postojowe i miejsca
odpoczynku dla odwiedzających ośrodek
kultury, bibliotekę, przychodnię zdrowia,
czy pracownię architektoniczną. Red.

Widok z góry na nowy plac przed budynkiem Ośrodka Kultury w Sarnowie.

Powstaje chodnik przy ul. Belnej w Strzyżowicach
Rozpoczęły się prace przy budowie chodnika
przy ulicy Belnej w Strzyżowicach na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewуdzką nr 913 do
posesji nr 5A. Wykonawcą prac jest firma
Drogrem z Bytomia, ktуra ma za zadanie
wykonać chodnik z kostki betonowej oraz
odwodnienie ul. Belnej do odbiornika przy
drodze DW 913.
Zadanie to jest jedną z trzech prac
budowlanych realizowanych przy powiatowych
drogach dzięki gminnemu dofinansowaniu. W
tym roku powstał już odcinek chodnika przy
ulicy 1 Maja w Strzyżowicach, na ukończeniu są
również prace przy budowie chodnika wraz z
odwodnieniem przy ulicy Wiejskiej w
Malinowicach. Gmina Psary dofinansowuje
także 7 projektów budowlanych przebudowy
dróg powiatowych na terenie gminy Psary.
Gminne wsparcie finansowe dla powiatu w 2013
roku to 250 tys. zł. Red.

Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach.

Ruszyły prace przy budowie ul. Irysуw w Psarach
Pod koniec września firma IDUA Sp. z
o.o. rozpoczęła prace budowlane na ul.
Irysуw w Psarach.
Obecnie budowlańcy zabudowują
obrzeża betonowe oraz uzupełniają
podbudowę drogi. Następnie na ul. Irysów
zostaną uregulowane wjazdy na posesje po
czym wyłożona zostanie nowa nawierzchnia
z kostki betonowej. Ogółem powstanie
750,63 metrów bieżących i 4257,5 m2 nowej
drogi. Koszt inwestycji wyniesie 485 774,72
zł. Termin realizacji zamówienia upływa
28.11.2013r. Red.

Prace budowlane na ul. Irysów w Psarach.
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Fundusz sołecki na 2014 rok uchwalony
Od 23 do 27 września na terenie
naszej Gminy odbywały się zebrania
wiejskie, na ktуrych oprуcz głуwnego
tematu jakim było uchwalenie funduszu
sołeckiego na 2014 rok, mieszkańcy
mieli możliwość poruszenia wielu
ważnych spraw dotyczących danego
sołectwa. Fundusz sołecki w 2014 roku
wyniesie 206 756,57 zł a jego wartość
dla danego sołectwa uzależniona jest od
liczby osуb go zamieszkujących i wacha
się od 15 tys zł do 22 tys. zł.
W poszczególnych sołectwach
fundusz sołecki został przeznaczony na:
 Psary: remont, modernizacja,
wyposażenie remizy OSP w Psarach i
placu do niej przyległego,
 Malinowice: remont i modernizacja
budynku byłej szkoły w Malinowicach,
adaptacja pomieszczeń oraz
zagospodarowanie otoczenia wokół
szkoły,
 Grуdkуw: doposażenie i
modernizacja szkoły w Gródkowie oraz
otoczenia wokół szkoły,
 S t r z y ż o w i c e : d a l s z e
zagospodarowanie i adaptacja terenu
wokół budynku OSP w Strzyżowicach,
doposażenie Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Strzyżowicach,
wyposażenie budynku klubu
sportowego Jedność Strzyżowice,
doposażenie zaplecza kuchennego i

socjalnego w remizie OSP w
Strzyżowicach,
 Preczуw: modernizacja remizy OSP
w Preczowie i zagospodarowanie terenu
przyległego,
 Sarnуw: projekt budowy chodnika
od ul. Wiejskiej do ul. Szkolnej, projekt
remontu budynku dla Związku
Hodowców Gołębi w Sarnowie, projekt
wykonania zjazdu do biblioteki,
doposażenie OSP i zakup sprzętu AGD
do kuchni w Ośrodku Kultury,
 Goląsza: remont i modernizacja

remizy OSP w Goląszy (m.in.garaży),
 Gуra Siewierska: dokończenie prac
w pomieszczeniach garażowych w
remizie OSP, zakup sprzętu AGD,
doposażenie klubu sportowego,
 Brzękowice: dalsza modernizacja i
termoizolacja budynku OSP w Dąbiu
oraz doposażenie klubu sportowego,
Dąbie: dalsza modernizacja i
termoizolacja budynku OSP w Dąbiu
oraz doposażenie klubu sportowego
(juniorzy). Red.

Zebranie wiejskie w Sołectwie Dąbie.

XXXV Sesja Rady Gminy Psary
26 września 2013r. w Ośrodku
Kultury w Sarnowie odbyła się XXXV
sesja Rady Gminy Psary.
Radni przyjęli 7 uchwał w sprawie:
1. Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
terenu położonego w sołectwie
Preczów.
2. Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Województwem
Śląskim w sprawie powierzenia Gminie
Psary prowadzenia zadania pn.
„Opracowanie koncepcji przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 913” i udzielenia
pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu na opracowanie koncepcji
przebudowy drogi wojewódzkiej nr
913.
3. Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie opracowania
koncepcji przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 913 w ramach projektu
pn.: „Kompleksowa przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 913 jako
alternatywnego dojazdu do MPL
Katowice w Pyrzowicach” i przyjęcia

pomocy finansowej od Miasta Będzin,
Gminy Bobrowniki, Gminy Mierzęcice i
Gminy Ożarowice na opracowanie
koncepcji przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 913.
4. Zatwierdzenia do realizacji
projektu pod nazwą „Szkoła marzeń”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
5. Zatwierdzenia do realizacji
projektu pod nazwą „Młodzież z
przyszłością” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałnie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Zmian w budżecie gminy na 2013r.
7. Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Psary na lata 2013 –
2033 poprzez wprowadzenie
przedsięwzięcia pn. „Remont szkolnych
sal gimnastycznych w szkole
podstawowej w Strzyżowicach i Dąbiu
na terenie Gminy Psary oraz
przesunięcia wydatków na realizację
zadania pn. „Remont nawierzchni ul.
Kościuszki w Górze Siewierskiej z roku
2013 na rok 2014”.
Podczas sesji Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił informację, że
zarówno Wójt jak i Radni Rady Gminy
złożyli swoje oświadczenia majątkowe
w terminie.Red.
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Do połowy stycznia wyremontowane zostaną pomieszczenia
pod osiem punktуw dostępu do Internetu
Podpisano już umowę na remont
pomieszczeń, w ktуrych powstaną
publiczne punkty dostępu do Internetu
na terenie gminy Psary.
W przyszłym roku w gminie Psary
zostaną uruchomione tzw. PIAP-y czyli
Punkty Dostępu do Internetu w:
bibliotekach w Psarach, Sarnowie,
Dąbiu i Strzyżowicach oraz w
ośrodkach kultury w Gródkowie,
Preczowie, Brzękowicach Górnych i
Górze Siewierskiej. Koszt całego
przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysem
inwestorskim wynosi 905 520 zł brutto z
czego unijna dotacja to 773 092 zł czyli
85 % kosztów kwalifikowanych.
Łącznie do wszystkich miejsc
zostanie zakupionych 85 zestawów
komputerowych. Dodatkowo w każdej
placówce będzie wykonana i
uruchomiona sieć komputerowa, a
pomieszczenia w których znajdować się
będą punkty dostępu do Internetu,
dzięki dotacji unijnej zostaną

wyremontowane i
zakupione do nich
o d p o w i e d n i e
umeblowanie. Zakup
s p r z ę t u
komputerowego, mebli i
wyposażenia wyniesie
około 597 920, prace
budowlane to koszt
169.200,00 zł brutto.
Gmina podpisała
umowę z wyłonionym w
drodze przetargu
wykonawcą prac
remonotowo- adaptacyjnych, którym
jest firma F.H.U.P. „JAREKS” Jarosław
Serafin. Do 15 stycznia 2014r.wykona
ona niezbędne prace polegające w
poszczególnych miejscach między
innymi na: instalacji w kącikach
komputerowych oświetlenia, budowie
instalacji elektrycznej, odgromowej,
teletechnicznej wewnętrznej,
wykonaniu gładzi, tynków

strukturalnych, pomalowaniu ścian,
wymianie oświetlenia. Firma również
wyposaży kąciki komputerowe w
krzesła i biurka.
Punkty dostępu stanowić będą szansę
dla mieszkańców, by korzystać z
dobrodziejstw Internetu i wyszukiwać
szybko potrzebne informacje, a przede
wszystkim korzystać z kursów nauki na
odległość. Red.

Zdobyliśmy unijne środki na oznakowanie tras rowerowych
Zdobyliśmy unijne dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego
wojewуdztwa śląskiego na projekt pn.
„Przebudowa i oznakowanie
rowerowych tras turystycznych na
terenie Gminy Psary”.
Projekt zakłada oznakowanie 20,2
km tras rowerowych składających się z

trzech odcinków oraz przebudowę
jednego z nich. Wszystkie trasy
rowerowe będą połączone z trasami w
sąsiadujących gminach. Jedna z tras
będzie miała – 8,1 km długość
oznakowanego odcinka w granicach
Gminy Psary i docelowo będzie biegła z
Katowic przez Sosnowiec, Będzin,
Psary, Przeczyce, Woźniki
do Częstochowy. Obecnie
jest ona częściowo
oznakowana w Katowicach.
Trzecia trasa w naszej
gminie wyniesie 4,2 km i
będzie biegła z Tarnowskich
Gór przez Miasteczko
Śląskie, Niezdarę, Sączów i
Twardowice w gminie
Bobrowniki do Goląszy
Dolnej, gdzie ma połączyć
się z kolejną trasą. Trzecia o
długości 9 km w granicach

Gminy Psary będzie wytyczona z
Dąbrowy Górniczej przez Psary do
Targoszyc w gminie Mierzęcice.
Zaproponowany przebieg tras jest
zgodny z ramową koncepcją Śląskiej
Sieci Tras Rowerowych i umożliwia
połączenie tras rowerowych
przebiegających przez teren Gminy
Psary z trasami w Będzinie, Dąbrowie
Górniczej, Bobrownikach i
Mierzęcicach.
Na każdej z tras podstawowe
oznakowanie tras rowerowych będą
stanowiły dodatkowe znaki pionowe
wykonane z blachy oraz oznaczenia na
drzewach. Ponadto w ważniejszych
miejscach zostaną ustawione
drogowskazy, a także tablice
informacyjne ze schematyczną mapą
projektowanych tras.
Projekt będzie realizowany od
grudnia 2013 do grudnia 2014. Red.
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Gminie Psary przyznano dofinansowanie na wyposażenie świetlic
Gminie Psary przyznano unijne
dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarуw Wiejskich na wyposażenie
świetlic na terenie gminy Psary.
Doposażonych zostanie łącznie 5
świetlic wiejskich w Preczowie,
Grуdkowie, Brzękowicach Gуrnych,
Dąbiu i Strzyżowicach.
Świetlica wiejska w Preczowie
wzbogaci się o nowe meble, garnki,
wieszaki do szatni oraz rolety na okna.
Największym wsparciem finansowym
zostanie objęta świetlica w Gródkowie,
gdzie dzięki pozyskanym środkom
finansowym w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gródkowie zostanie
zmodernizowana scena, na której
pojawią się nowe kurtyny oraz ekran
projekcyjny o szerokości 5m i
wysokości 3 m. Ponadto zakupione
zostaną krzesła i stoły konferencyjne,
urządzenia biurowe oraz wyposażenie
kuchni. Do świetlicy w Brzękowicach
Górnych zostaną kupione stoły
konferencyjne oraz wieszaki stojące.
Świetlica w Dąbiu zyska natomiast,
oprócz stołów i krzeseł, także nowy
sprzęt nagłaśniający, meble kuchenne

Scena w Ośrodku Kultury w Gródkowie zyska nowe kurtyny.

oraz kuchnię gazowo – elektryczną.
Strzyżowicka świetlica będzie
doposażona w artykuły kuchenne takie
jak szklanki, czy talerze.
Łączna wartość zakupionego
wyposażenia wyniesie około 103 589,

14 zł z czego 80% będzie
dofinansowane ze środków unijnych.
Umowa o dofinansowanie została
podpisana w dniu 8 października, a
Projekt zostanie zrealizowany do maja
przyszłego roku. Red.

Trwa realizacja projektu „Ucz się przez całe życie”
Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Psary rozpoczął realizację kolejnego
projektu realizowanego ze środkуw
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt pn. „Ucz się przez całe życie”
rozpoczął się w czerwcu 2013 r. i
zakończy w kwietniu 2014 r.
Założeniami projektu jest realizacja
zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży
oraz zajęć z rękodzieła dla dorosłych
mieszkańcуw Gminy Psary.
Zajęcia z rękodzieła mają za zadanie
nie tylko zwiększyć aktywność
dorosłych mieszkańców, ale także
pobudzić ich chęć rozwoju i
poznawania nowych umiejętności.
Każde zajęcia polegać będą na
rozwinięciu umiejętności w jednej z
wielu technik: decoupage, filcowanie,
koralikowanie, sutasz, szydełkowanie z

koralikami, robienie na drutach,
malowanie na jedwabiu. Z kolei zajęcia
teatralne stanowią odpowiedź na
potrzeby dzieci i młodzieży, pragnącej
poznać kulisy powstawania
prawdziwych sztuk teatralnych. Zajęcia
teatralne rozwijają umiejętność
komunikacji z innymi ludźmi, zmuszają
do kreatywnego myślenia oraz radzenia
sobie ze stresem. W dzisiejszych
czasach, gdzie większość młodych
ludzi woli spędzać czas przed
komputerem, zaproponowanie im
alternatywnych możliwości spędzania
wolnego czasu jest bardzo cenne.
Projekt stanowi rozwiązanie
problemów zdiagnozowanych w
dokumentach strategicznych gminy
oraz w rozmowach z młodzieżą oraz
dorosłymi mieszkańcami gminy, którzy

wskazują na brak motywacji, niechęć do
podejmowania nowych wyzwań, a
także na brak możliwości rozwijania
swoich pasji.
Na zakończenie projektu odbędzie
się wystawa przygotowanej przez
młodzież sztuki teatralnej z
elementami ozdób przygotowanych
przez uczestników zajęć z rękodzieła.
Zajęcia dla dorosłych, jak i dla dzieci i
młodzieży odbywają się w Świetlicy
Wiejskiej w Dąbiu, ze względu na fakt,
iż najwięcej zgłoszeń do projektu
pochodzi od mieszkańców tej
miejscowości i miejscowości
okolicznych. Łącznie w zajęciach
uczestniczą 43 osoby. Zapraszamy na
stronę internetową projektu
www.teatrirekodzielo.gok.psary.pl.
Red.
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Do 15 listopada nowi mieszkańcy gminy mają szansę na zdobycie
atrakcyjnych nagrуd
O miesiąc przedłużono termin
nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Tu
mieszkam – tu płacę podatek
dochodowy”.
W naszej gminie w sierpniu ruszył
konkurs pn. „Tu mieszkam – tu płacę
podatek dochodowy”, skierowany do
wszystkich, którzy w tym roku
zdecydowali lub zdecydują się
zameldować na pobyt stały w gminie
Psary lub poinformować urząd
skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie
gminy.
Zasady konkursu są bardzo proste,
aby wziąć w nim udział wystarczy
wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy
formularz konkursowy, który jest
dostępny do wydrukowania na stronie
www.psary.pl , oraz w kancelarii

Urzędu Gminy w Psarach lub wysłać
formularz bezpośrednio ze strony
internetowej gminy i udzielić
odpowiedzi na pytanie konkursowe, w
którym należy przedstawić swoją
propozycję wykorzystania środków w
kwocie 20 000 zł, pochodzących z
rozliczonych na terenie Gminy Psary
podatków, na realizację dowolnego
celu publicznego, mieszczącego się w
zakresie zadań własnych gminy.
S p o ś r ó d n a d e s ł an y c h p o m y s ł ó w
specjalnie powołana komisja wybierze
najciekawsze z nich.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody takie jak: kamera cyfrowa
(nagroda główna) oraz 4 tablety.
Dodatkową formą wyróżnienia dla
zwycięzcy będzie przeznaczenie kwoty
20 000 zł z budżetu
gminy Psary w
2014 roku na
realizację zadania
publicznego
opisanego przez
n i e g o
w
zwycięskim
f o r m u l a r z u

konkursowym.
W konkursie mogą brać udział osoby
pełnoletnie, które: w okresie od 1
stycznia 2013r. do dnia zamknięcia
konkursu, tj. do 15 listopada 2013 r.
złożyły w Urzędzie Skarbowym
poprawnie wypełniony formularz ZAP3, aktualizujący miejsce zamieszkania i
wskazały w nim aktualne miejsce
zamieszkania na terenie gminy Psary,
lub w rocznym zeznaniu o wysokości
osiągniętego dochodu (PIT) w roku
podatkowym 2012 po raz pierwszy
wskazały miejsce zamieszkania na
terenie gminy Psary, albo od 1 stycznia
2013 r. do dnia zamknięcia konkursu
zdecydowały się zameldować na pobyt
stały w gminie Psary.
Szczegółowy regulamin konkursu
znajduje się na stronie internetowej
gminy.
Gorąco zachęcamy Państwa do
udziału w konkursie. Pamiętajmy, że
każda złotówka pochodząca z podatku
dochodowego przekazana do budżetu
gminy wpływa na poprawę jakości życia
wszystkich mieszkańców. Red.

Zadbajmy o bezpieczeństwo na gminnych placach zabaw
Na terenie gminy Psary znajduje się
9 placуw zabaw, z ktуrych aktywnie
korzysta wielu mieszkańcуw naszej
gminy, niestety nie zawsze w celu w
jakim zostały one wybudowane.
W ostatnich miesiącach do Urzędu
Gminy Psary wpłynęło bardzo dużo
zgłoszeń o nagminnym spożywaniu
alkoholu na placach zabaw, do którego
głównie dochodzi na obiektach w
Goląszy Górnej i Sarnowie. Młodzież,
która wieczorami przychodzi na place
zabaw zachowuje się głośno, wulgarnie
i agresywnie, zakłócając tym samym
spokój osobom mieszkającym w
pobliżu obiektu. Niestety skutkami
odbywających się spotkań
alkoholowych jest również zaśmiecony

Rozbita butelka na placu zabaw
w Sarnowie.

teren w tym rozbite butelki oraz
dewastacja mienia gminnego, co ma
znaczący wpływ na bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży, korzystającej z tego
typu obiektów.
Celem poprawy bezpieczeństwa na
terenie Gminy Psary Wójt Gminy Psary
powołał Zespół ds. Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na terenach placów zabaw
i boisk wielofunkcyjnych w Gminie
Psary. Ma on za zadanie zapobieganie
dewastacji i niszczeniu mienia
gminnego oraz monitorowanie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
W kolejnych miesiącach na placach
zabaw i boiskach zostaną zamontowane
dodatkowe wewnętrzne systemy
monitorowania w newralgicznych
punktach sołectw. Zakupione zostaną
tablice informacyjne o zakazie
wnoszenia i spożywania alkoholu i
palenia tytoniu, a w okresach letnich
prowadzane będą nocne patrole służb
porządkowych.
Wszystkie te działania mają na celu
ograniczenie aspołecznych zachowań
oraz dewastacji naszego wspólnego
mienia. Jednak zdajemy sobie sprawę,
że działania te są niewystarczające,

Zdewastowana tablica informacyjna na
placu zabaw w Goląszy Górnej.

dlatego za pośrednictwem „Głosu
Gminy Psary” zwracamy się do Państwa
z apelem o reagowaniu jeśli widzimy,
dewastację cudzego mienia. Nie
pozwólmy na to, by z naszych
wspólnych pieniędzy Gmina musiała
pokrywać koszty bezsensownych aktów
wandalizmu. Widząc takie sytuacje
powinniśmy je zgłosi na Komisariat
Policji w Wojkowicach ( 32) 269 – 1710. Reagujmy na wszelkie przejawy
wandalizmu.
Nie bójmy się, skupmy się na tym, co
sami możemy zrobić dla lepszego stanu
naszego życia! Red.
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INFORMACJE

Gminny Ośrodek Kultury w Psarach
wznawia zajęcia zarуwno dla dzieci jak
i dla dorosłych. Dla dzieci i młodzieży
przygotowano zajęcia z tańca
nowoczesnego, gimnastyki
artystycznej, zajęcia plastycznomalarskie, ceramikę, nie zabraknie
rуwnież nauki gry na pianinie oraz
gitarze. Dla dorosłych GOK
przygotował zajęcia z zumby, aerobiku
oraz jogi.
Harmonogram poszczególnych zajęć
przedstawia się następująco. Warsztaty
ceramiczne odbywają się w Szkole
Podstawowej w Dąbiu z podziałem na
grupy: poniedziałek 10:00-12:30 –grupy
przedszkolne, 12:30-13:30 - kl. 5, 13:35
- 14:35 - kl. 4, wtorek: 10:40 - 11:40 kl. I,
III, 11:40 - 12:40 kl. II, oraz w GOK w
Gródkowie w czwartek: 17:00 - 18:30.
Nauka gry na pianinie odbywa się w

każdy czwartek w GOK w Gródkowie od
godz. 15:00. Zespół wokalnoinstrumentalny BONGOSIKI – próby
odbywać się będą w każdy wtorek o
godz. 17:00 w Ośrodku Kultury w
Preczowie. Nauka gry na gitarze
rozpocznie się 7 października, odbywać
się będzie w każdy poniedziałek w GOK
w Gródkowie w dwóch grupach: I grupa:
17:30 (od 6lat do IV kl), II grupa: 18:15
(od IV kl). Gimnastyka artystyczna
odbywa się w poniedziałki i czwartki z
podziałem na grupy : grupa I - 15:0016:00, grupa II - 16:00-17:00. Zajęcia
plastyczno- malarskie w GOK w
Gródkowie prowadzone są w każdy
wtorek od godziny 17:00 do 18:30.
Taniec nowoczesny w Ośrodek Kultury
w Sarnowie, będzie odbywać się w
każdy poniedziałek od godz. 17:30 do
18:30.

Oferta dla dorosłych: ZUMBAzajęcia prowadzone będą w ośrodkach
w Gródkowie w każdy poniedziałek o
godz. 17:30, w Preczowie w każdy
czwartek o godz. 17:30, w Dąbiu
(remiza Ochotniczej Straży Pożarnej) w
każdą środę o godzinie 17:30. Aerobic
prowadzony będzie w Gródkowie w
środę o godz. 17:30, w Preczowie we
wtorek o godz. 18:30 oraz w Dąbiu
(remiza Ochotniczej Straży Pożarnej) w
każdy czwartek o godzinie 18:00. Joga
odbywa się w Szkole Podstawowej w
Gródkowie w każdy wtorek w godzinach
17:45 – 19:45.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia.
Szczegółowy harmonogram dostępny na
stronie Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary www.gok.psary.pl. GOK.

Mikołaj Bury - młody uzdolniony matematyk z gminy Psary
Przedstawiamy wywiad z niezwykle
utalentowanym i młodym
matematykiem Mikołajem Bury, ktуry
jest uczniem V klasy Szkoły
Podstawowej w Sarnowie i odnosi duże
sukcesy na gminnych i regionalnych
konkursach wiedzy matematycznej.
Ala Galeja: Dowiedzieliśmy się, że
jesteś liderem w swojej szkole jeśli
chodzi o ilość zdobytych punktуw w
rуżnych konkursach. Jesteś „łowcą
sukcesуw”. Czy to cię cieszy?
Mikołaj Bury: Tak, cieszy mnie to.
Bardzo mi miło, że nazwano mnie
„łowcą sukcesów”. Lubię konkursy,
branie w nich udziału daje mi
satysfakcję. Nie ukrywam, że staram się
zająć wysokie pozycje, ale sukces jest
dopiero na końcu. Każdy kto bierze
udział w olimpiadach lub zawodach
wie, że jeżeli traktujemy je poważnie, to
wymagają wiele wysiłku. A jeśli chodzi o
punkty to zdobywam je, nie tylko biorąc
udział w konkursach, ale również w
wielu wydarzeniach z życia szkoły bo
nie lubię nudy ;)
A.G.: Z wyniku, ktуrego konkursu
jesteś najbardziej zadowolony i
dlaczego?
M.B. W tym roku szkolnym brałem
udział w wielu konkursach i kilku
olimpiadach, jednak najbardziej jestem
zadowolony z wyniku i udziału w
międzynarodowym konkursie
matematycznym PIKOMAT. Pomysł
udziału w tym konkursie podsunęła mi
moja wychowawczyni, pani Grażyna

Polasiak, która uczy mnie matematyki.
Cieszę się, że pomogła mi się
zdecydować i wspierała na każdym
etapie konkursu.
A.G. Czy trudno Ci było przygotować
się do tego konkursu?
M.B. Pikomat nie jest konkursem, do
którego można się przygotować. W tym
konkursie najbardziej zaskoczyło mnie
to, że wszystkie zadania rozwiązywałem
w domu. Ponadto zadania nie były
testem wyboru, jak często bywa na
olimpiadach. Na każdym etapie trzeba
było napisać, nie tylko jakie jest
rozwiązanie, ale najwyżej punktowane
były szeroko opisane uzasadnienia
odpowiedzi lub kilka rozwiązań tego
samego zadania. Forma tego konkursu
była dla mnie nowością.
A.G.: Czego wymagało od ciebie
uczestnictwo w poszczegуlnych
etapach tego konkursu?
M.B.: Przede wszystkim
konsekwencji. Konkurs rozpoczął się 12
grudnia ubiegłego roku. A wyniki
dotyczące osób, które zakwalifikowały
się w finale, 27 maja tego roku. To pół
roku pracy i 12 naprawdę trudnych
zadań. Niektóre z nich po pierwszym
przeczytaniu wyglądały na tak trudne, że
miałem ochotę wyrzucić zeszyt przez
okno i z tym skończyć. Na szczęście
miałem duże wsparcie ze strony
rodziców. Nie mogli mi pomóc w
rozwiązywaniu zadań, ale wciąż
powtarzali, że to tylko kwestia czasu i
skupienia.

Lubię matematykę, więc
przeglądałem książki, niekiedy
szukałem zasad, czy reguł w Internecie,
ale przede wszystkim główkowałem.
Każde rozwiązane zadanie to osobny
sukces.
A.G.: Co w związku z tym planujesz
w V klasie?
M.B.: Nadal będę dbał o to, aby
pozostać „łowcą sukcesów”;) lubię
poznawać nowe rzeczy, więc pewnie
nie przepuszczę żadnej okazji.
A poważnie, w tym roku poznałem
zasady PIKOMATu. Zająłem w nim 15.
pozycję na 177. czwartoklasistów,
którzy brali w nim udział. W przyszłym
roku będę walczył o finał.
Rozmowę przeprowadziła Ala
Galeja z kl.V ze Szkoły Podstawowej w
Sarnowie.

Mikołaj Bury rozwiązuje zadanie
z matematyki.
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Breaking barriers – projekt realizowany dzięki wsparciu
finansowemu programu „ Młodzież w działaniu”

Dziesięciu uczniów z Gimnazjum
im. marszałka Józefa Piłsudskiego w
Psarach wyjechało na dwa tygodnie do
największego państwa na świecie –
Rosji. Pragnęli poznać kraj, ludzi,
tradycje oraz nauczyć się podstaw
języka rosyjskiego.
Nasz projekt „Breaking Barries”
rozpoczął się 2 VII 2013r. Wylecieliśmy
z Krakowa do stolicy Rosji – Moskwy.
Byliśmy podekscytowani i zaciekawieni
co czeka nas podczas tej podróży. Po
zameldowaniu w hostelu przystąpiliśmy
do działania. Zaczęliśmy realizować
zadania „Moscow Relay” (zabytki w
Moskwie) oraz „Moscow Relay” – ślady
Polaków w Moskwie. Po wykonanych
ćwiczeniach, przyszedł czas na
p r z y g o t o w a n i e
d o
dwudziestogodzinnej podroży
pociągiem do Kariażmy. Podczas jazdy
pociągiem, uczniowie wraz z
nauczycielami liderami projektu– panią
dyrektor Ewą Wawrzak i nauczycielką
języka rosyjskiego oraz angielskiego
panią Grażyną Kruczek – uczyliśmy się i
wspólnie śpiewaliśmy piosenkę „Wind
of the change”. Pisaliśmy również „List
do siebie”, który zawierał nasze
oczekiwania wobec projektu. Gdy
dotarliśmy do Kariażmy, zostaliśmy
uroczyście przywitani przez tamtejszą
szkołę. Odbyła się akademia i oficjalne
rozpoczęcie projektu. Zaskoczenie

Agnes i Krystian prezentują ludowe stroje
Obwodu Archangielskiego

Wizyta w Urzędzie Miasta Kariażmy

wśród gospodarzy wywołał nasz kolega,
jeden z uczestników projektu Krystian
Machura, który biegle posługuje się
językiem rosyjskim i dodatkowo śpiewa
rosyjskie piosenki. W kolejnych dniach,
poznaliśmy przedstawicieli środowiska
lokalnego oraz przedstawicieli
organizacji młodzieżowych. Oprócz
powierzonych zadań, uczestnicy
projektu zapoznawali się i organizowali
sobie zabawy takie jak np. „Toster,
elephant, mikser”. Pojechaliśmy
również do Domu Kultury, w którym
uczestniczyliśmy w wielu warsztatach.
Później, wraz z Rosjanami,
wyruszyliśmy do Petersburga, gdzie
mieszkaliśmy w szkole dla
niepełnosprawnych. Tam
dowiedzieliśmy się wielu informacji o
osobach niepełnosprawnych i
zostaliśmy oprowadzeni po szkole.

Wiktoria próbuje swoich sił na warsztacie
tkackim w Domu Rękodzielnictwa

Nasz projekt miał na celu pokazanie
nam codziennego życia Rosjan (poprzez
np. jazdę metrem, autobusami),
poznanie ciekawych ludzi (z którymi
cały czas utrzymujemy kontakt) oraz
poznanie tradycji i obyczajów
mieszkańców Rosji. Nasz pobyt w Rosji
zakończył się 13 lipca.
Cieszę się, że mogłam wziąć udział
w tym projekcie. Poznałam wiele
interesujących i miłych osób,
zwiedziłam najważniejsze miejsca w
Rosji. Mam nadzieje, że Rosjanom
spodoba się wizyta w Polsce. Czekamy
na nich i zabieramy się do pracy.
Szykujemy zadania, rozrywki oraz
ustalamy sprawy organizacyjne.
Wiktoria Jędrusik,
prezes Klubu Europejskiego
Gimnazjum w Psarach

Warsztaty lepienia z gliny w ośrodku
młodzieżowym "Rodina" w Kariażmie
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Wakacje, wakacje …..znуw będą wakacje

Każdy z nas uwielbia czas wakacji,
wypoczynku, relaksu i podróży. To
przecież okres kiedy chętnie spotykamy
się ze znajomymi, przyjaciółmi i

rodziną, bo nie mamy
o b o w i ą z k ó w
związanych z nauką w
szkole. Przeżyliśmy
wiele ciekawych
przygód , zwiedziliśmy
najpiękniejsze miejsca
w Polsce i za granicami
kraju. Niestety, dwa
miesiące minęły bardzo
szybko i czas wracać do
szkoły. Minął letni,
beztroski czas i
rozpoczął się kolejny
rok szkolny. Już pod
koniec sierpnia
szóstoklasiści spotkali
się z wychowawcą na
próbach, aby przećwiczyć śpiewanie
piosenek oraz recytację tekstów. 2
września podczas uroczystości
rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Pani Dyrektor powitała wszystkich
uczniów i życzyła nam wielu
sukcesów. Szczególnie ciepłe słowa
zostały skierowane do
pierwszoklasistów, dla których był to
wyjątkowy i pełen wrażeń pierwszy
dzień w szkole. Świetnie przygotowana
uroczystość wprowadziła nas w
doskonały humor . Z entuzjazmem i
pełni zapału od pierwszych dni w
przystąpiliśmy do nauki a w
szczególności my uczniowie klasy
szóstej, którzy pod koniec roku
szkolnego piszemy sprawdzian
szóstoklasisty.
W nowym roku szkolnym życzymy
wszystkim uczniom samych celujących
ocen a nauczycielom przyjemnej pracy
z młodym pokoleniem.
SP GRУDKУW

„Wolnoć, Tomku, w swoim domku...”
Przedszkolaki, troszkę
starsi, nauczyciele i
rodzice w naszej szkole
czytali wiersze Fredry. 6
września wzięliśmy
udział w ogólnopolskiej
akcji publicznej czytania
największych polskich
dzieł literackich.
„Narodowe Czytanie”
zostało zainicjowane
w 2012 roku przez
Prezydenta Bronisława
Komorowskiego.
N a z w a n e j e s t
„narodowym”, aby
podkreślić jego
powszechny i egalitarny
charakter. Podstawowym
celem przedsięwzięcia
jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na potrzebę
d b a ł o ś c i
o polszczyznę oraz
wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości.
Wspólne czytanie

Fredry zaczęliśmy od
p r e z e n t a c j i
multimedialnej –
poznaliśmy sylwetkę
hrabiego Aleksandra
Fredry, jego twórczość i
zainteresowania. Jednak
głównym celem naszego
spotkania było wspólne
czytanie. Na pierwszy
ogień poszli „Paweł
i Gaweł”. Zaraz po nich
zagościła „Małpa w
kąpieli”. Chwilę potem
kłopotał się „Osiołek”,
któremu „w żłoby dano”,
a na koniec chyba
najmniej znany utwór
Fredry „Bajka o sowie”.
Każdy z wierszy
wzbudzał u słuchaczy
wielkie emocje i
wywoływał uśmiech
na twarzy. Twórczość
Fredry bawi mimo
upływu prawie dwustu
lat. W dalszym ciągu
funkcjonują zaczerpnięte

z jego utworów cytaty.
Któż z nas nie pamięta:
„Wolnoć, Tomku, w
swoim domku”, „Jeśli
nie chcesz mojej
zguby, krokodyla kup
m i l u b y . . . ” ,
czy „Osiołkowi w żłoby
dano...”. Niech
zagoszczą one w
mowie naszych dzieci.
Na zakończenie
„ N a r o d o w e g o
Czytania” dzieciaki
malowały, rysowały,
wyklejały... ilustracje
do wybranych wierszy
hrabiego. Efektem
twórczego wysiłku
„młodych artystów”
była szkolna wystawka.
Do „zaczytania” za rok
:).
Redakcja SP Dąbie

Nasza Pani Dyrektor też czytała Fredrę:)

Najmłodsi uczestnicy „Narodowego Czytania”

Kolorowy plac zabaw
Plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w
Gródkowie uzyskał nowy
i estetyczny wizerunek.
Pod urządzeniami
zabawowymi została
zainstalowana
nowoczesna, kolorowa
n a w i e r z c h n i a
poliuretanowa. Jest to
materiał wytrzymały i
bezpieczny, przez co
stanowi pewną ochronę
przed urazami, np. na

skutek upadku
bawiącego się dziecka.
Odnowienie placu
było możliwe dzięki
środkom z funduszu
sołeckiego za, które
zakupiono materiały i
wykonano modernizację.
Plac zabaw to miejsce,
wielu atrakcji, wśród
których znajduje się
m.in. kilka huśtawek,
z j e ż d ż a l n i a ,
piaskownica, karuzela

dla małych dzieci czy
ścianka wspinaczkowa.
Cały teren jest ogrodzony
i położony wśród
otoczenia wielu
gatunków roślin, tak aby
bawiące się dzieci czuły
się komfortowo i
bezpiecznie.
SP GRУDKУW
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Wycieczka do Pacanowa
13 września 2013 roku
przedszkolaki z grupy pani Beaty
Skórki i my drugoklasiści z klasy pani
Mileny Neugebauer wybraliśmy się na
całodniową wycieczkę do
Europejskiego Centrum Bajki w
Pacanowie. Mieliśmy możliwość
zwiedzić tą wspaniałą krainę baśni i
bajek. Obejrzeliśmy ekspozycję
„Bajkowy Świat”, gdzie między
innymi jechaliśmy pociągiem,
płynęliśmy statkiem, a nawet
lecieliśmy rakietą. Poznaliśmy
również bliżej bohaterów spotkanych
na wystawie, obejrzeliśmy kreskówkę

pt „Bolek i Lolek”. Zwiedziliśmy tylko
to jedno miejsce, ale za to wróciliśmy
do domów z tysiącami wrażeń. Tą
wielką przyjemność zawdzięczamy
władzom gminy Psary, które w
nagrodę za nasze dokonania w
ramach Etwinning zdecydowały się
zapłacić za przejazd autokarem do
Pacanowa! Serdecznie dziękujemy za
tak wspaniałą wycieczkę!
Jan Zaporowski
Klasa IIa, SP Strzyżowice

Wycieczka do Miasteczka Westernowego Twinpigs w Żorach
27 września 2013 wybraliśmy się
z naszymi wychowawcami na
wycieczkę do Miasteczka
Westernowego Twinpigs w Żorach.
Spotkało nas tak wiele atrakcji.
Wyławialiśmy złoto bawiąc się w
jego poszukiwaczy. Jak to na Dziki
Zachód przystało byliśmy świadkami
napadu na bank oraz pojedynku
r e w o l w e r o w có w . Og l ąd al i ś my
również popisy rodeo oraz sztuki
Magika z programu „Mam Talent”.
Dojeniu krowy czy też łapaniu na
lasso byka towarzyszyło mnóstwo
śmiechu. W kinie 3D obejrzeliśmy
bajkę, w mini – planetarium – sferę

niebieską , a w kinie 5D jechaliśmy
wagonikami kolejki podziemnej
będąc atakowani przez kobrę czy też
zalewani wrzącą lawą. Jeździliśmy też
na różnych karuzelach jak dziecięcy
rollercoster czy też „wiadro” przy
studni. Kupiliśmy mnóstwo pamiątek
większość jednak pieniędzy
wydaliśmy na dziecięcej strzelnicy.
Bawiliśmy się aż do zmroku,
wróciliśmy późnym wieczorem
zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni i
szczęśliwi.
Paweł Kil
Klasa IIa, SP Strzyżowice

Dzień Chłopca w ZSP Nr 1 w Strzyżowicach

30 września 2013 roku w naszej
szkole Samorząd Uczniowski
zorganizował Dzień Chłopca dla naszej
całej społeczności szkolnej. W tym roku
urządzono aż 2 rodzaje konkursów.

Pierwszy był przeznaczony dla
grupy chłopców z każdej klasy. Był to
konkurs na klasę „Super Chłopaków
2013”. Zadaniem było wykonać
dowolny taniec. Mieliśmy możliwość
pooglądania między innymi
„Kaczuszek”, „Makareny” czy też
„Jeziora Łabędziego” w wykonaniu
męskiej części szkoły. W tym etapie
zwyciężyli : w klasach I -III – klasa IIa z
tańcem do Jakarty „One Desire”.
W klasach IV–VI klasa Va z baletem
„Jezioro Łabędzie”.
Druga część polegała na wyborze
Mistera Szkoły 2013. Zadań było wiele:
niektóre z nich bardzo śmieszne jak
wykonanie ciosu karate czy też rycerski
pokłon damie swojego serca.

W konkurencji tej Misterami szkoły
zostali: w klasach I–III - Jan Zaporowski
z klasy Iia, w klasach V–VI – Paweł
Wziętal z klasy Va.
Pomiędzy konkurencjami były
zabawy dla wszystkich uczniów – takie
jak nauka tańca „Chu chu ua” ( Brigada
Boom) , „Soco , Buri , Vaci” czy też
zabawna w ping – ponga .
Każda z wygranych klas oraz osób
indywidualnych otrzymała w nagrodę
piłkę do gry w piłkę nożną ufundowaną
przez SU z naszej Szkoły. Dzień był
bardzo udany i każdy z uczniów miło i
przyjemnie spędził czas.
Przedstawiciele SU

Dzień Chłopaka w ZSP w Sarnowie
Nie wszyscy pamiętają, że również Panowie obchodzą swoje święto, które przypada na ostatni dzień września. Żeńska
część Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły stanęła na wysokości zadania i z tej okazji zorganizowała zabawy i konkursy.
Wszyscy doskonale się bawili, i starsi i młodsi. Oto nasza fotorelacja. Redakcja ZSP nr2 w Sarnowie

GŁOS SZKOLNY

12
Moi pierwszoklasiści

Od września bieżącego roku w
szkole w Sarnowie mamy dwie klasy
pierwsze. Wychowawczynią klasy Ia
jest pani Barbara Grabowska, która
zechciała odpowiedzieć na kilka pytań
naszej szkolnej redakcji.
RS: Wrzesień dla maluchуw jest
miesiącem adaptacji. Muszą poznać
nowe środowisko, przyzwyczaić się do
nowych obowiązkуw. Jak radzą sobie
Pani podopieczni?
Zdecydowana większość uczniуw w
klasie jest w komfortowej sytuacji, gdyż
są to moi wychowankowie z
przedszkola. Znamy się, pracujemy,
bawimy i integrujemy ze sobą trzeci
rok. Dzieci znają mnie i siebie
nawzajem. W mojej klasie znalazły się
dzieci, ktуre się przyjaźnią i lubią.
Mamy w klasie pięcioro nowych
uczniуw. Zostali Oni ciepło przyjęci
przez pozostałe dzieci,
w zasadzie osoba postronna nie jest w
stanie stwierdzić, ktуre dzieci
dołączyły do reszty w ostatnim czasie.
Dzieci cieszą się, że nie są już
przedszkolakami, ale pełnoprawnymi

uczniami. Z radością
uczestniczą w zajęciach
szkolnych. Staram się, aby
nowe obowiązki nie tylko nie
były dla Nich uciążliwe,
ale wręcz żeby sprawiały im
radość. Wierzę, że będzie tak
już do końca bieżącego roku
szkolnego
RS: Do Pani klasy uczęszczają
dzieci sześcio i siedmioletnie.
Jak ocenia Pani swoich
uczniуw? Czy sześciolatki
dorуwnują swoim starszym kolegom?
Uważam, że moi uczniowie z
powodzeniem rozpoczynają naukę w
klasie I. Dzieci są aktywne,
zainteresowane tym, co się dzieje na
lekcji, pilnie wywiązują się ze
wszystkich nowych obowiązkуw.
Doskonale odnaleźli się w nowym
otoczeniu. Uważam, że stali się
bardziej odpowiedzialni.
Moi sześciolatkowie są
mądrymi
dziećmi. Potrafią czytać proste teksty,
liczą w pamięci i doskonale radzą sobie
z obsługą komputera. Rуżnica roku, a
niekiedy zaledwie kilku miesięcy
między dziećmi jest niemal
niezauważalna.
RS: Czy praca w takiej zrуżnicowanej
wiekowo grupie jest trudna?
W mojej klasie jest zaledwie troje
siedmiolatkуw, zdecydowaną
większość grupy stanowią dzieci
sześcioletnie. Jak już wspomniałam
dzieci są dobrze przygotowane. Wśrуd
maluchуw zdarzają się uczniowie,
ktуrzy aklimatyzują się nieco gorzej –
pomagam im podczas dodatkowych
zajęć. Z pewnością dzieci młodsze

potrzebują więcej ruchu, swobody i nie
potrafią długo koncentrować
się na jednej czynności a Ich starsi
koledzy tak. Żeby młodsze dzieci nie
czuły znużenia, lekcje
są przeplatane zajęciami muzycznoruchowymi, ktуre wyzwalają w nich,
r a d o ś ć , p o z w a l a j ą
się zrelaksować i odpocząć małej
głуwce. Po takiej przerwie nauka
przebiega znacznie efektywniej.
RS: Co dla Pani jako wychowawcy w
pracy nauczyciela jest najważniejsze.
Jakie wartości chciałaby Pani
przekazać swoim uczniom?
To, co w tej chwili jest dla mnie
najważniejsze i stawiam sobie to za
głуwny cel mojej pracy, to, aby w
moich wychowankach rozbudzić chęć
do nauki, żeby chcieli się uczyć,
poszukiwać ciekawych rozwiązań. Aby
nauka kojarzyła im się z czymś
pozytywnym, dobrym, a nie była nigdy
przykrym obowiązkiem. Myślę, że
nauka może być przygodą, zakończoną
sukcesem, jakże ważnym
dla Rodzicуw i Dzieci. Swoim
zaangażowaniem, rуżnicowaniem
zajęć a także połączeniem zabawy
i nauki chcę wzbudzić w dzieciach
chęć odkrywania i uczenia się. Dla
mnie, jako wychowawcy właśnie to jest
najważniejsze- zaszczepić w dzieciach
chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy.
Dziękujemy za wywiad i życzymy
Pani i jej uczniom samych sukcesów.

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

Powitaliśmy nowy rok szkolny
Nadszedł 2 września 2013r. - dzień
ważny i szczególny dla wszystkich
dzieci w Polsce. Choć w naszych
myślach wciąż krążą wakacyjne
wspomnienia, z radością
przekroczyliśmy próg naszej szkoły.
Niejedno z nas z żalem pożegnało
wakacje, ale z przyjemnością po dwóch
długich miesiącach powitaliśmy
kolegów, koleżanki oraz swoich







wychowawców i nauczycieli.
Wszystkim dzieciom towarzyszyły
emocje podczas opowieści o
wakacyjnych przygodach
i
przeżyciach.
W tym roku szkolnym do grona
uczniów naszej szkoły dołączyło 48
pierwszoklasistów. Dla nich ten dzień
był wyjątkowo ważny, ale i budzący
wiele emocji i niepokoju przed tym, co

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

ich czeka w szkole.
Przed nami długi i pracowity rok
szkolny. Co nas czeka? No cóż…
życzymy wszystkim bardzo dobrych
ocen, wspaniałych przyjaźni, ciekawych
wycieczek i wiele, wiele innych atrakcji.
Julia Ciemięga, SP Strzyżowice

STOPKA RFEDAKCYJNA:





Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Przedszkolacy ze Strzyżowic odwiedzili miasteczko ekologiczne
4 października 2013 r. przedszkolaki
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Strzyżowicach wybrały się do
Międzynarodowego Miasteczka
Ekologicznego w Rogoźniku.
Najmłodszym przyświecały dwa cele. Po
pierwsze szukanie oznak jesieni, po
drugie zwiedzanie Młyna zbożowego w
Dobieszowicach.
Realizację pierwszego celu ułatwiała
sprzyjająca jesienna aura, dzięki której
przedszkolacy mogli podziwiać wszystkie
gatunki roślin, występujące w
Międzynarodowym Miasteczku
Ekologicznym. Utrwalali zdobytą wiedzę
z zakresu dendrologii oraz poznawali
"nową" dotąd nieznaną. Szukali darów i
skarbów jesieni takich jak
żołędzie,kasztany czy grzyby, które

oczywiście tylko podziwiali dla swojego
bezpieczeństwa. Po obserwacjach
przyrodniczych, przyszedł czas na
realizację drugiego celu – zwiedzenie
Młyna zbożowego w Dobieszowicach.
Ponad sześćdziesięcioletni młyn
zwiedzały tylko grupy starsze.
Przewodniczka i właścicielka młynu
opowiedziała dzieciom o zasadności
rozdzielenia zbóż i ich zastosowania
przez człowieka. Po części teoretycznej
nadszedł czas na praktyczną czyli na
zwiedzanie. Dzieci zobaczyły ziarna
zbóż (pszenica i żyto) oraz to co z nich
powstało – mąkę i otręby. Poznały
pracujące w młynie maszyny i nie mogły
się nadziwić, jak to wszystko współgra ze
sobą. ZSP Strzyżowice.

Przedszkolacy ze Strzyżowic.

Przedszkolacy z Dąbia uczą się zdrowego odżywiania
Korzystając z jesiennych zbiorуw
owocуw dzieci z oddziału
przedszkolnego 4-5-latkуw w Dąbiu
postanowiły zrobić sałatkę owocową, a
wszystkie dzieci wiedzą, że owoce są
źrуdłem witamin, a także energii i
dobrego humoru.
Po przebraniu się w fartuszki oraz
wyszorowaniu rączek, przystąpiły do
pracy. Każdy przedszkolak wcielił się w
rolę małego kucharza. Wszystkie owoce
zostały porządnie umyte i obrane ze
skórek (trochę pomagały panie), a
następnie przedszkolaki samodzielnie je
kroiły i łączyły ze sobą. Przygotowanie
sałatki dało dzieciom wiele satysfakcji i
radości. Był to znakomity i bardzo
zdrowy deser, a przedszkolaki chętnie
sięgały po kolejne porcje. SP Dąbie.

Grupa 4 i 5 -latków z Dąbia.

Projekt grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK
Stało się... Dom Dziecka im
Dominika Savio w Sarnowie kolejny raz
otrzymał dofinansowanie z Fundacji
Banku Zachodniego WBK. Tym razem
pięniądze z programu grantowego trafią
do placуwki na organizację zajęć w
nowopowstałej modelarni.
Projekt nosi nazwę „Nasza własna
modelarnia” realizowany będzie na
terenie placówki. Obejmie swoim
działaniem 10 podopiecznych placówki.
Przygotowania do projektu trwały od
2012 roku kiedy to rozpoczęto
porządkowanie pomieszczenia, w
którym docelowo miała powstać
modelarnia. Dzięki zaangażowaniu
sponsorów, pracowników placówki oraz

samych zainteresowanych, czyli
młodzieży z Domu Dziecka
uruchomiona została we wrześniu
modelarnia. Młodzież przebywająca w
placówce ma niewielkie szanse na
rozwijanie swoich zainteresowań, jej
zdolności manualne są w niewielkim
stopniu rozwinięte i wymagają ciągłego
usprawniania. Podobnie jest z
technicznymi umiejętnościami.
Planowany projekt pozwoli na
wyrównanie tych braków. Od września
ruszają zajęcia z instruktorem oraz
terapeutą zajęciowym. Zajęcia
prowadzone są 2 razy w tygodniu
począwszy od połowy września do końca
listopada. Podczas zajęć prowadzonych

przez instruktora młodzież
uczestnicząca w nich będzie
przygotowywała w zależności od
zainteresowań różnego rodzaju
modele. Na zakończenie projektu
planujemy zaprezentowanie modeli na
wystawie w placówce. Podczas zajęć z
terapeutą młodzież będzie
przygotowywała przedmioty, które
będą przeznaczone na prezentacje
podczas kiermaszy świątecznych.
Liczymy na to, że pieniądze z projektu
staną się kołem zamachowym, które na
stałe wprawi w ruch modelarnię i
pozwoli dzieciakom z domu dziecka na
rozwój zainteresowań i pobudzi do
twórczego myślenia. DDS.
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II Gminne Spotkanie ZHP
14 września 2013r. przy
Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu odbyło się
II Gminne Spotkanie Harcerskie. Nie
było to jednak zwykłe, harcerskie
spotkanie przy ognisku. To było
spotkanie harcerzy weteranуw. Tak, tak
to można nazwać. Bo oprуcz zastępu
zuchуw, ktуrzy aktualnie działają w
szkole w Strzyżowicach, pozostali
uczestnicy spotkania to „byli” harcerze.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym
apelem, który poprowadził dh hm
Henryk Czapla. Po złożeniu meldunku
Wójtowi Gminy Panu Tomaszowi
Sadłoniowi, przy dźwiękach hymnu
harcerskiego, została wciągnięta flaga na
maszt. Minutą ciszy uczczono pamięć
tych, którzy odeszli na wieczną wartę.
Następnie wszyscy uczestnicy zostali
odprowadzeni do miejsca w którym
przygotowywane było ognisko. Program
przy ognisku prowadziła dh phm Halina
Barańska. O rozpalenie ogniska
poproszono Wójta Gminy Pana Tomasza
Sadłonia, Dyrektor GOK w Gródkowie
Panią Annę Nagły, dh hm Teresą Golę z
Komendy Hufca Będzin oraz Dyrektor
Szkoły w Strzyżowicach Panią Dorotę
Pronobis – Kościńską. Pięknie ułożony
stos w kształcie studni zapłonął od jednej
zapałki.
Przy płonącym ognisku zostali
zaprzysiężeni strażnicy ognia, których
obowiązkiem jest pilnowanie, aby ogień
nigdy nie wygasł. Gawędę o ogniu
ciekawie przedstawił dh Czapla, a
następnie swój program pokazały zuchy,
którymi opiekuje się dh phm Anna
Łebzuch. Ciekawym opowieścią nie było
końca, a wszystko to przeplatane

Wszyscy uczestnicy spotkani wspólnie śpiewając i tworząc okrąg przesłali sobie symbolicznym
gestem „ISKIERKĘ”.

harcerskimi piosenkami, tymi sprzed lat,
zapamiętanymi i śpiewanymi na obozach
harcerskich. To była rywalizacja wśród
„weteranów”! Kto więcej pamięta, kto
ładniej zaśpiewa. I nie było tak źle. To się
dopiero rozśpiewaliśmy! Ognisko
zakończono zamkniętym kręgiem
uczestników którzy przesyłając
„ISKIERKĘ” zaśpiewali pieśń pożegnalną,
a następnie wszyscy przeszli do sali,
gdzie można było rozgrzać się ciepłą
herbatą i zjeść coś słodkiego oraz
obejrzeć zdjęcia – wyświetlane na
ekranie – z pierwszego harcerskiego
spotkania.
Patrząc jednak na uczestników tego
spotkania nasuwa się refleksja – gdzie są
następcy, gdzie ta młodzież pracująca w

zastępach, drużynach, szczepach
harcerskich, które niegdyś działały w
każdej szkole?! Na spotkanie przybyli
harcerze, kadra instruktorska, która
działała, w tamtym wieku, nawet w
tamtym tysiącleciu. Gdzie są druhny i
druhowie pracujący teraz w XXI wieku?
My weterani i emeryci czekamy na
Was. Bo komu mamy przekazać starą
menaszkę, krajkę, stary plecak. Ale jak
przystało na harcerzy, jesteśmy pełni
optymizmu i wierzymy, że to się
zmieni, a następne spotkania
harcerskie będą obfitować w
przedstawicieli młodego i nowego
pokolenia. Z harcerskim pozdrowienie
Czuwaj!!! GOK

Projekt „Integracja poprzez sztukę i sport” trwa
Po wakacyjnej przerwie na nowo
ruszyły zajęcia w ramach projektu
„Integracja poprzez sztukę i sport”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach działania 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich wspуłfinansowanego
ze
środkуw Europejskiego Funduszu
Społecznego, ktуre odbywają się w
budynku byłej szkoły podstawowej w
Malinowicach.
Zgodnie z założeniami projektu
kontynuowane są zajęcia plastyczne dla
dzieci w wieku 7-12 lat oraz sportowe z
tenisa ziemnego i łucznictwa
dla
młodzieży
w wieku 13-16 lat.
Uczestnicy zajęć plastycznych
kontynuują poznawanie technik

plastycznych, wykorzystując przy tym
wiedzę zdobytą na dotychczasowych
zajęciach, jak szkic ołówkiem, węglem
czy malowanie pastelami. Z kolei
uczestnicy zajęć sportowych po krótkich
testach, będących przypomnieniem
podstawowych zasad tenisa ziemnego i
łucznictwa, pod okiem instruktorów
szlifują nabyte umiejętności, pracując
jednocześnie, po wakacyjnym lenistwie
nad swoją kondycją fizyczną i
koordynacją ruchową. Dla uczestników
zajęć sportowych przewidziane są
również zajęcia na basenie, które
rozpoczną się w listopadzie i
prowadzone będą dwugodzinne zajęcia
na basenie w Szkole Podstawowej w
Ząbkowicach dla każdej z grup pod

okiem wykwalifikowanego instruktora
nauki pływania. Zajęcia prowadzone
w ramach projektu są bezpłatne, a
każdy z uczestników otrzymuje
niezbędne narzędzia oraz sprzęt, z
których również korzysta nieodpłatnie.
Projekt w całości współfinansowany
jest przez Europejski Fundusz
Społeczny. Beneficjentem Projektu jest
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.
GOK

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Gуrnicze wrześniowe spotkania
Wrzesień to miesiąc, w ktуrym
zagłębiowscy gуrnicy zrzeszeni w Kołach
Stowarzyszenia Inżynierуw i Technikуw
Gуrnictwa spotykają się i integrują.
Ostatnio odbyły się dwa spotkania
integracyjne: w dn. 18 września br.
zorganizowane przez Koło SITG
„Zagłębie” i w dn. 20 września br.
zorganizowane przez Zarząd Oddziału
SITG w Sosnowcu.
Spotkanie Koła „Zagłębie” odbyło się
na terenie byłej kopani „Grodziec”.
Organizatorem był członek Koła, a
jednocześnie członek Zarządu Oddziału
SITG – Leszek Skrzypiec. Uczestnicy
zwiedzali teren po zlikwidowanej kopani
Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez SITG „Zagłębie.
„Grodziec” a także przepompownie wody
z szybu nr II, gdzie utrzymywane są pompy
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń
mieszkańcy gminy Psary: B. Ciepiela (prezes Koła), H. Flak, K.
w Czeladzi. W spotkaniu między innymi uczestniczyli
Kurach, S. Pierzak, Z. Rabsztyn, L. Skrzypiec. B.C.

Promocja książki „Preczуw dawniej i dziś. Historia miejscowości”
Kolejna, bo już szуsta miejscowość
należąca do gminy Psary doczekała się
monografii. Jej autorem jest Bolesław
Ciepiela, zagłębiowski kronikarz.
Nazywany jest czasem „Janem
Długoszem Zagłębia Dąbrowskiego”.
W dniu 21 września br. w Domu
Kultury w Preczowie odbyła się
promocja książki pt. „Preczów dawniej i
dziś. Historia miejscowości”. O książce
pisano już niejednokrotnie na łamach
naszej samorządowej gazety, w „Głosie
Gminy Psary”.
Na promocję przybyło ok. 80 osób, w
tym: Wójt Gminy Psary – Tomasz
Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy –
Jacenty Kubica, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Będzińskiego – Marian
Kozieł, Rzecznik Starostwa Powiatu
Będzińskiego – Krzysztof Kozioł. Wśród
uczestników spotkania byli też m.in.
proboszcz parafii w Preczowie – ks. kan.

Jan Dyliński, przedstawiciele Zarządu
Stowarzyszenia Autorów Polskich
Oddział w Będzinie (Zdzisław Rabsztyn
i Antoni Sławatecki), wiceprezes
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa Koło Zagłębie w Będzinie
(Marian Tutaj), wiceprzewodnicząca
Stowarzyszenia Twórców Kultury
Zagłębia w Będzinie (Bożena Związek
wraz z małżonkiem). Na spotkanie
przybyli przedstawiciele organizacji
działających na terenie Preczowa: KGW
(z przewodniczącą Henryką Nicpoń),
zarząd OSP (Wojciech Kamecki i
Jarosław Nowak). Byli też najmłodsi
mieszkańcy Preczowa, dzieci.
Spotkanie przygotowane zostało
przez Społeczny Komitet Wydania
Monografii Preczowa na czele z jego
przewodniczącą Lidią Kubień i
wiceprzewodniczącą Anną Poznar.
Po przywitaniu gości przez L. Kubień

nastąpiło zapoznanie z pracą nad
wydaniem monografii. Następnie autor
przedstawił w zarysie treść książki, a M.
Tutaj odczytał „Posłowie” napisane
przez prof. dr hab. Annę GlimosNadgórską o wartości książki. Były
życzenia przesłane pod adresem Społ.
Komitetu Wydania Monografii, a przede
wszystkim dla Autora. Przekazali je Wójt
Gminy Psary, Przewodniczący Powiatu
Będzińskiego, Proboszcz Parafii w
Preczowie.
W części artystycznej wystąpił zespół
preczowski „Od do”. Było wspólne
pamiątkowe zdjęcie wykonane przez
Foto-Weronika A. Grzybka, które
otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.
Przekazano też upominki w postaci
długopisów, na których uwidoczniono
napis: „Promocja książki…” Był toast
oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciasta).
Zdzisław Rabsztyn.

Zgromadzeni goście na promocji książki Bolesława Ciepieli.
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Literacka uczta czyli Michał Rusinek w psarskiej bibliotece
Tak więc nie mogło na spotkaniu
zabraknąć ducha Wisławy Szymborskiej,
o której M.Rusinek mówił dużo, ciepło, z
wielką sympatią i szacunkiem. Podkreślał
jej niezwykły talent, skromność i dowcip.
Opowiadał także o działalności Fundacji
i jej planach na przyszłość.
Pytaliśmy Michała Rusinka o jego
własną twórczość, która jest fascynująca.
Jest tłumaczem a także autorem książek
dla dzieci – oczywiście godnych
polecenia.
Spotkanie z Michałem Rusinkiem, to
takie „sam na sam” z
pięknym słowem,
mądrym tekstem, i
ogromnym szacunkiem
dla każdego odbiorcy,
czyli wielkie literackie
święto.
A na koniec –
humoreska!
Zarówno dla nas,
obecnych na spotkaniu
jak i dla Michała Rusnka,
spotkanie to zostanie
niezapomniane. Dla nas
z dwóch powodów: po
pierwsze – było
fantastyczne,
a po drugie
Każda z osób przybyłych na spotkanie mogła dostać autograf
–
Pan
Michał
przyjechał
Michała Rusinka.

Wrześniowy Literacki Czwartek z
Michałem Rusinkiem w charakterze
gościa był niezwykłym przeżyciem.
Uczestnicy spotkania mieli bowiem
okazję poznać człowieka, który jest
wspaniałym oratorem, wybitnym
literaturoznawcą, wykładowcą,
tłumaczem i pisarzem, którego
większość osób zna z zaszczytnej funkcji
sekretarza Wisławy Szymborskiej, którą
sprawował przez wiele lat. Obecnie
wypełnia on jej misję będąc prezesem
Fundacji Imienia wielkiej Noblistki.

Michał Rusinek podczas spotkania
literackiego w Psarach.

do nas „trochę” spóźniony, ponieważ
trafił do Psar leżących nieopodal
Trzebini. Wszystko się zgadzało; była
ul Szkolna, była szkoła, była biblioteka,
tylko nas oczekujących na spotkanie
nie było! Ale Pan Michał sobie świetnie
poradził i dotarł do tych właściwych
Psar gdzie przy kawie czekała na Niego
grupa miłośników pięknego słowa i
stwierdził, że tego spotkania do końca
życia nie zapomni. GBP.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grуdkowie i w Dąbiu
na spotkaniu z Andrzejem Grabowskim
W czwartek 26 września na
spotkanie z najmłodszymi czytelnikami
naszej Gminy przyjechał wspaniały
pisarz, autor książek i tekstуw piosenek
Pan Andrzej Grabowski. Spotkanie to
odbyło się w Szkole Podstawowej w
Grуdkowie a wzięli w nim udział
uczniowie z klas I – III z dwуch szkуł: z
Grуdkowa i z Dąbia.
Było ciekawie i wesoło. Zaraz na
początku, Pan Andrzej opowiedział
dzieciom piękną i wzruszającą historię o
piesku Jacusiu, z której jak się okazało
niedługo powstanie nowa książka.
W czasie spotkania towarzyszyła nam
wielka walizka przywieziona przez Pana
Andrzeja. Wszyscy byliśmy jej bardzo
ciekawi. Oczywiście poznaliśmy
zawartość tego imponującego kufra,
która była arcyciekawa! W tej
tajemniczej, wielkiej walizce były
potwory, misie i był...Kulfon!
Oczywiście wszyscy osobiście poznali
Kulfona, mogli porozmawiać z
potworami i uśmiechnąć się do misia.
Ponadto dzieci miały okazję wziąć
udział w improwizowanych scenkach z

bajkowymi postaciami.
Pod koniec spotkania był czas na
autografy, które Andrzej Grabowski
wpisywał do książek i pamiętników,

jednakże zanim to się stało dzieci
wręczyły naszemu Gościowi piękne
kwiaty i podziękowały gromkimi
brawami za spotkanie. Red.

Uczniowie z Gródkowa i z Dąbia mieli okazję pobawić się kukiełkami.
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I edycja konkursu „Kibicuj z klasą” zakończona
Dobiegła końca I edycja konkursu
„Kibicuj z klasą”, ktуrego
organizatorami był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Psarach wraz z Urzędem
Gminy Psary, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemуw
Alkoholowych i Stowarzyszeniem
Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina
Psary”. Głуwnym celem konkursu było
propagowanie zasad odpowiedniego
kibicowania – bez alkoholu,
wulgaryzmуw i prowokacji.
Do konkursu zaproszono 6 klubów
sportowych z terenu Gminy Psary. Kluby
otrzymały regulamin konkursu, który
trwał od września 2012 roku do czerwca
2013 roku. Konkurs uzyskał pozytywne
opinie Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Sosnowiec i Policji.
Zarządzeniem Wójta Gminy Psary

zostali powołani obserwatorzy meczy,
którzy oceniali mecze i przyznawali
punkty za:
1. Brak wulgaryzmów podczas meczy;
2. Brak zachowań agresywnych,
prowokacyjnych;
3. Trzeźwość kibiców; podczas meczu;
4. Utrzymanie porządku na stadionie;
5. Kibicowanie z klasą (właściwe
zachowanie, hasła, pozytywny doping,
również wobec drużyny przeciwnej i jej
kibiców);
6. Uatrakcyjnienie meczy, np. występy
czirliderek, flagi klubowe, plakaty, loterie
itp., zapewnienie służb porządkowych
upominających kibiców o właściwym
zachowaniu podczas meczu.
W sumie obserwatorzy w rundzie
jesiennej 2012 i wiosennej 2013
obejrzeli 36 spotkań.

Jakośc kibicowania była różna i nie
wszystkie kluby przystąpiły do
konkursu z jednakowym
zaangażowaniem. Ostatecznie I –
miejsce zajął LKS Orzeł Dąbie; II
miejsce – LKS Jedność Strzyżowice;
III miejsce LKS Iskra Psary, IV
miejsce – LKS Błyskawica Preczów, a V
miejsce ex aequo KP Sarnów i KS Góra
Siewierska.
Kluby, które zajęły pierwsze trzy
miejsca otrzymały po 2000 złotych na
zakup sprzętu sportowego, który
sfinansowany będzie z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Konkurs
„Kibicuj z klasą” zwrócił uwagę na
bezpieczeństwo na gminnych meczach
A i B klasy i będzie kontynuowany w
2014r. Red.

„Mecz przyjaźni” - drużyna juniorуw bogatsza o nowe doświadczenia
W sobotnie przedpołudnie
(05.10.2013r.) o godz. 1100 piłkarze
grupy juniorуw „Orła” Dąbie po raz
kolejny stanęli przed trudnym
wyzwaniem.
Korzystając z terminowej pauzy w
rozgrywkach w sosnowieckim
podokręgu, młodzi bynajmniej nie
spoczęli na laurach i stanęli do
rywalizacji z bardzo dobrym, ale i
doświadczonym przeciwnikiem. Tym
razem ich rywal - zwycięska drużyna
Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika, (którą
stanowią w większości byli piłkarze
Iskry Psary), dodatkowo na ten mecz
wzmocniona o grających nadal w
barwach klubowych zawodników
okazała się godnym przeciwnikiem i
doskonałym nauczycielem. Wygrana
gości w przyjaznej atmosferze i grze
zgodnej z zasadami fair play
pozwoliły młodym piłkarzom z
Robertem Dankowskim – kapitanem
drużyny na czele poznać
prawdziwego ducha walki, a
trenerowi na zweryfikowanie gry
juniorów, a także mocnych i słabych
stron w drużynie. 90-minutowe
spotkanie na boisku klubowym w
Brzękowicach Dolnych przyniosło
obu zespołom mnóstwo satysfakcji i
nowych doświadczeń. Kapitan
drużyny gości Łukasz Duś, strzelec
największej liczby bramek w meczu
Karol Hyla (jednocześnie Król
Strzelców w Lidze Amatorskiej),
Paweł Krawiec jak i cała drużyna
udowodnili, że do sukcesu potrzeba

wielu godzin spędzonych na murawie
boiska.
Grupa juniorów działająca przy KS
„Orzeł” Dąbie zasiliła w tym roku swoje
szeregi nowymi, ambitnymi
zawodnikami. Taką możliwość dała
utworzona przy Gimnazjum
w Psarach Gminna Akademia Piłki
Nożnej, w której trenują dzieci i
młodzież wszystkich kategorii
wiekowych. Warto tutaj zaznaczyć, że
drużyna prawie w całości składa się z
mieszkańców Gminy Psary. Niezmiennie
trenerem Orzełków jest Krzysztof
Płachciński, będący jednocześnie
Animatorem Orlika, a także
szkoleniowcem w lokalnej Akademii
Piłkarskiej do której należy także cała
drużyna juniorów. W tym sezonie młodzi
rozegrali już 4 mecze, z czego na

największą pochwałę zasługuje
zwycięstwo 2:1 z Zagłębiem
Sosnowiec.
Dalsze intensywne treningi, udział
w rozgrywkach ligowych, a także
mecze takie jak ten z pewnością
poprowadzą młodych piłkarzy po
kolejne zwycięstwa!
Skład drużyny gości: Zarychta W.,
Krawiec P., Duś Ł., Grzomba M., Hyla
K., Lalik D., Szczypa P., Stefaniak M.,
Szafruga D., Matysiak M., Korzuszek
K., Pierzak P.
Skład drużyny juniorów:
Foltynowicz K., Dankowski R.,
Sobczyk A., Moruś M., Kuczera M.,
Gęborski D., Kubasik D., Lis K.,
Korczyński M., Kowal W., Przybyłek
K., Krzyżak P., Olejnik P. Klaudia
Dzierżanowska.

Wspólne zdjęcie zawodników startujących w meczu przyjaźni.
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Koło Terenowe Polskiego
Związku Niewidomych w Będzinie
Polski Związek Niewidomych jest największa w Polsce organizacją działająca
na rzecz ludzi niewidomych i słabowidzących. Koło Terenowe Polskiego
Związku Niewidomych w Będzinie działa już od 61 lat i skupia w swych
szeregach osoby dorosłe, młodzież i dzieci z całego powiatu będzińskiego
(miasta Będzin, Wojkowice, Sławków, oraz gminy Bobrowniki, Mierzęcice,
Psary i Siewierz). Głównym celem naszego działania jest społeczna integracja,
rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych, społecznych i
przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizujemy spotkania z okulistami,
psychologami, pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, kierujemy na
bezpłatne szkolenie nowoprzyjętych, a także staramy się pomóc osobie
niedowidzącej lub niewidomej odnaleźć się w nowej sytuacji.
Jeżeli posiadasz ważne orzeczenie o
niepełnosprawności z tytułu wzroku – Przyjdź
i przekonaj się, że możemy Ci pomóc.
Koło mieści się na Osiedlu Zamkowym w
Będzinie – ul. Bursztynowa 4. Zapraszamy we
wtorki i czwartki w godzinach 13.00 – 15.30.
Telefon kontaktowy:
Koło PZN 32 267 39 74

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie
zaprasza przedsiębiorców oraz osoby
rozpoczynające działalność gospodarczą na
szkolenie przeprowadzone przez pracowników
tutejszego Urzędu w zakresie:

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie
swojego uczestnictwa do 14 października 2013
r. pod nr. Tel. 32 762 77 40, 32 762 77 00
(fax 32 762 77 06) lub pocztą elektroniczną na
adres: us2402@sl.mofnet.gov.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Małgorzata Waluda

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

Na spotkaniu dowiecie się Państwo
między innymi o:
rodzajach i wykorzystaniu alternatywnych

źródeł energii,
oszczędnościach jakie płyną z korzystania
z Odnawialnych Źródeł Energii oraz ich
wpływie na środowisko naturalne,
jakie istnieją możliwości dofinansowania
np. instalacji słonecznych,
możliwości uzyskania darmowego audytu
w miejscu zamieszkania.
Spotkanie odbędzie się w Gminnym
Ośrodku Kultury Gminy Psary
ul. Zwycięstwa 2 ,42-575 Gródków
24 października o godzinie 17:00
Serdecznie zapraszamy!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie zaprasza wszystkie osoby
zainteresowane na:

Spotkanie informacyjne (prezentację) na temat
przesyłania zeznań rocznych drogą elektroniczną za
pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl
które odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie
ul. I Armii Wojska Polskiego 1,
w dniu 13 listopada 2013r. o godzinie 11.00 (sala nr 72)

Podstawowe prawa i obowiązki
podatnika rozpoczynającego
działalność gospodarczą ,
które odbędzie się w siedzibie Urzędu
Skarbowego
w Będzinie ul. I Armii Wojska Polskiego 1, w
dniu
16 października 2013r. o godzinie 11.00 (sala
nr 72)

Firma Lumen Technik serdecznie zaprasza
mieszkańcуw gminy Psary na spotkanie
dotyczące Odnawialnych Źrуdeł Energii
oraz możliwości ich wykorzystania w
gospodarstwach domowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
podstawa prawna dotycząca składania deklaracji elektronicznych,
pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych,
składanie deklaracji elektronicznych niewymagających użycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 składanie deklaracji wymagających użycia kwalifikowanego
podpisu elektronicznego,
 składanie korekt deklaracji drogą elektroniczną,
 Urzędowe Poświadczenie Odbioru,
 najczęściej popełniane błędy przy wysyłaniu deklaracji drogą
elektroniczną,
 korzyści wynikające z przesyłania deklaracji drogą elektroniczną.




Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa
do dnia 12 listopada 2013 r. pod nr. tel. 32 762 77 12, 32 762 77 36,
32 762 77 00 (fax 32 762 77 06) lub pocztą elektroniczną na adres:
us2402@sl.mofnet.gov.pl
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 1, 42 - 512 Psary
tel. (32) 267-22-71
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Święto Chleba w Sarnowie
Tradycyjnie już w Ośrodku Kultury w
Sarnowie, 15 września odbyło się Święto
Chleba. Zainaugurowała je Msza Święta
odprawiona w kościele parafialnym pw.
Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w
Sarnowie przez Ks. dra Mirosława
Wilka.
We Mszy uczestniczyli licznie
zgromadzeni wierni parafii, Zespół
„Zagłębianki” z Sarnowa oraz
pracownicy Ośrodka Kultury i władze
samorządowe naszej gminy.
Dalsze uroczystości w ramach Święta
Chleba odbywały się w godzinach
popołudniowych w budynku Ośrodka
Kultury. Po uroczystym otwarciu Święta
przez ks dra Mirosława Wilka, przed
zgromadzonymi uczestnikami Święta

Występ Zespołu Śpiewaczego „Zagłębianki” na Święcie Chleba.

Tradycyjnie na święcie częstowano chlebem.

zaprezentowały się Zespoły
„Zagłębianki' i „Górzanie”. Wszyscy
goście mieli także okazję spróbować
chleba z własnoręcznie
przygotowanym przez Sarnowskie
gospodynie smalcem, wspaniałych
ciast także pieczonych przez
Członkinie Zespołu „Zagłębianki” oraz
wielu innych pyszności
przygotowanych na tę okazję. Do
wieczora trwała też zabawa taneczna.
Na uroczystości gościli Wójt Gminy
Psary Tomasz
Sadłoń,
Przewodniczący Rady Gminy Jacenty

Kubica, Radni z Sarnowa Małgorzata
Pasek i Aleksander Jewak, Sołtys
Sarnowa Mieczysław Sobczyk,
Dyrektor GOK Anna Nagły oraz
przedstawiciele Akcji Katolickiej – Ewa
Urbańska i Grzegorz Bacia,
Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy –
Państwo Halina i Zenon Kołaczowie,
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych – Józefa
Skrzydlak oraz wielu mieszkańców
gminy i sołectwa. GOK.

X Powiatowa Olimpiada Osуb Niepełnosprawnych 2013
27 września 2013 roku w hali
sportowej „ Łagisza” w Będzinie odbyła
się X Powiatowa Olimpiada Osуb
Niepełnosprawnych - Integracja Będzin
2013.
W olimpiadzie wzięło udział 150
zawodników z 15 ośrodków
wspierających osoby niepełnosprawne i
ponad 40 wolontariuszy. Wśród
uczestników olimpiady, była także
drużyna z Gminy Psary- Grupa Wsparcia
„Nadzieja, funkcjonująca przy Ośrodku
Pomocy Społecznej i uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Dąbiu i
Gimnazjum w Psarach.
Przygotowano 7 konkurencji
sportowych, które przebiegły sprawnie i
w gorącej atmosferze dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy, którymi
byli uczniowie szkół z terenu powiatu
będzińskiego.
Celem corocznej Powiatowej
Olimpiady jest integracja społeczna,
dostarczanie zawodnikom radości,
wzmacniania wiary we własne siły oraz
kształtowanie zachowań w duchu
zdrowej rywalizacji. Naszym

zawodnikom z Gminy Psary: Katarzynie
Gwóźdź, Justynie Gwóźdź, Emilii
Korzeb, Anecie Paliga, Krzysztofowi
Czuber, Dominikowi Madejowi
serdecznie gratulujemy wyników i
mamy nadzieję, że Olimpiada na długo
pozostanie w pamięci olimpijczyków i w
przyszłym roku znowu spotkamy
się podczas XI Powiatowej Olimpiady

Osób Niepełnosprawnych.
Dziękujemy organizatorom S t o w a r z y s z e n i u O s ó b
Niepełnosprawnych „Szansa” w
Będzinie, Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Będzinie, Starostwu
Będzińskiemu za zaproszenie. OPS
Psary.

Uczestnicy X Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych z gminy Psary.
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Jubileusz 25-lecia Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”

Członkowie Zespołu „Dąbie” w kolorowych strojach z dumą prezentowali swój
25 -letni dorobek artystyczny.

Życzenia kolejnych 25 lat twórczej pracy
artystycznej złożył zespołowi Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Wуjt Gminy Psary oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają na koncert:

„JESIEŃ IDZIE PRZEZ PARK”
27 października godz. 17:00
Ośrodek Kultury w Preczowie

Największe przeboje Czerwonych Gitar
w wykonaniu zespołu DWIE KORONY

WSTĘP WOLNY!!!

