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Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach
Pod koniec kwietnia ruszyły prace
związane z wymianą sieci wodociągowej
w Psarach. To zadanie inwestycyjne
zostanie zrealizowane w ramach
projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki – wodno-ściekowej na terenie
gminy Psary”, który jest dofinansowany
ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Wyłonione w drodze przetargu
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i
Mostów S.A. z Gliwic rozpoczęło prace
na ulicy Szkolnej w Psarach od
skrzyżowania z ul. Graniczną, gdzie
obecnie wodociąg wymieniany jest
metodą przewiertu tak, aby nie został
zniszczony chodnik, równolegle trwają
prace również na ul. Malinowickiej w
Psarach. Następnie roboty będą
wykonywane na ulicy Wiejskiej.
W ramach projektu wymienionych
zostanie ponad 7 km sieci wodociągowej
na odcinku od stacji uzdatniania wody w
Malinowicach przy ul. Wiejskiej wzdłuż
ul. Malinowickiej, Wiejskiej, Górnej i
Szkolnej do ul. Granicznej w Psarach.
Ogółem powstanie 7150 m nowej sieci
wodociągowej z rur PE. Projekt zakłada
wykonanie głównej sieci rozdzielczej bez

Prace nad wymianą wodociągu na ulicy Malinowickiej w Psarach.

przyłączy do budynków. W praktyce
będzie wyglądało to tak, że w granicy pasa
drogowego oraz prywatnej
nieruchomości zostaną zabudowane
studnie wodomierzowe, do których
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
(ZGK) w Dąbiu przełączy prywatnych
odbiorców. ZGK będzie sukcesywnie na
bieżąco wykonywał
te przyłącza na
własny koszt do
końca 2015r.
Projekt objęty
u n i j n y m
dofinansowaniem
obejmuje także
rozbudowę stacji
uzdatniania wody w
Malinowicach. W
ramach projektu
zostanie zakupiony i
zamontowany nowy
filtr, który poprawi
wydajność stacji
Wymiana wodociągu metodą bezwykopową w Psarach.
uzdatniania wody i

zapobiegnie jej przeciążeniu przy
maksymalnych rozbiorach wody w sieci
gminnej, zwłaszcza latem. Działania te
pozwolą na zwiększenie przepustowości
stacji uzdatniania wody, która średnio
zapewnia wodę dla 85% gospodarstw
domowych na terenie gminy Psary.
Ostatnim elementem projektu jest
wykonanie przyobiektowych
oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie oraz
Urzędzie Gminy w Psarach. Przetarg na te
dwie inwestycje ruszy w maju i w
czerwcu.
Koszt przeprowadzanej inwestycji w
zakresie wymiany sieci wodociągowej po
przetargu wyniósł 2 941 886,13 zł brutto,
z czego unijna dotacja wyniesie 75%.
Gmina złożyła już kolejny wniosek o
unijne dofinansowanie wymiany
wodociągów przy ulicach Łącznej,
Bocznej,Grabowej, Kamiennej,
Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach
oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach,
który obecnie znajduje się w ocenie. Red
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Wszystkie szkoły w gminie Psary dostaną nowe pracownie
komputerowe za unijne pieniądze
Gmina Psary otrzymała ponad 830
tys. zł dofinansowania na zakup
komputerów w ramach projektu pn.
„Równe szanse na starcie –
przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Psary”. Projekt
jest w 100% finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Projekt nie wymaga od
gminy poniesienia wkładu własnego.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w
kwocie 836 714zł. wszystkie szkoły w
gminie Psary dostaną sprzęt

komputerowy, a razem będzie to 101 szt.
zestawów komputerowych w tym 12 szt.
laptopów i 89 szt. zestawów
komputerowych stacjonarnych, 5
drukarek – po jednej drukarce dla każdej
ze szkół biorących udział w projekcie.
Ogólnym celem projektu jest
zapewnienie dostępu do Internetu grupie
gospodarstw domowych z terenu gminy
Psary zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji
materialnej, niepełnosprawności oraz
dzieciom i młodzieży uczącej się z
bardzo dobrymi wynikami w nauce z
rodzin, które spełnią kryterium
dochodowe zgodnie z wymogami
programu. Uczestniczących w projekcie

Równe szanse
na starcie
- przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Psary

30 gospodarstw domowych dostanie
przenośne zestawy komputerowe z
systemem operacyjnym. Ponadto w
ramach projektu zostanie wykonana
instalacja i uruchomiona usługa dostępu
do Internetu oraz zostanie opłacony
abonament za Internet w okresie trwania
realizacji projektu.
W ramach projektu zostały
przewidziane także szkolenia dla dzieci
w zakresie obsługi komputera i
Internetu, co podniesie ich kompetencje
informatyczne. - Udział w projekcie
n au czy i ch o d n aj d yw an i a s i ę w
sytuacjach społecznych i zawodowych
w społeczeństwie informacyjnym. Dla
dzieci i młodzieży z gospodarstw
domowych objętych projektem,
pozyskanie komputera z dostępem do
Internetu, oznaczać będzie również
wyrównanie ich szans do zdobywania
wiedzy i kreowania nowych
zainteresowań. - mówi Wójt Gminy
Psary, Tomasz Sadłoń.
15 maja ruszył nabór do projektu
„Równe szanse na starcie”, zapraszamy
do zapoznania się z jego wymogami na
18. stronie tego numeru. Red.

Zakończono remont sali w Brzękowicach Górnych
Gminna brygada budowlana w maju
zakończyła remont sali w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej Goląsza –
Brzękowice.
W sali balowej w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej przeprowadzono generalny
remont, który obejmował między innymi
wykonanie tynku na ścianach oraz ułożenie
płytek na posadzce. Pracownicy brygady
zdemontowali starą boazerię, wykonali
całkowicie nową instalację elektryczną i
zamontowali podwieszany sufit. Dzięki temu
możliwa była wymiana oświetlenia na sali na
bardziej ekonomiczne i estetyczne; założono
nowe oprawy oświetleniowe oraz kinkiety na
ścianach. Wymienione zostały również drzwi
z klatki schodowej oraz z sali głównej
prowadzące do pomieszczenia z
komputerami.
Koszt zakupionych do remontu sali w
Brzękowicach Górnych materiałów wyniósł
71 156,31 zł. Już wkrótce zostanie ogłoszony
przetarg na kompleksowy remont kolejnych
dwóch sal balowych w remizach w Psarach i
Dąbiu. Red.

Sala balowa w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej
Goląsza - Brzękowice przeszła generalny remont
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Ruszyły prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Pod koniec kwietnia ruszyły prace
przy budowie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zwanego potocznie PSZOK, który
będzie się mieścił w Dąbiu przy ul.
Pocztowej.
Wykonawcą prac budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i
Mostów S.A. z Gliwic, a koszt prac
wyniesie 240.279,00 zł brutto.
Obecnie wybudowano mur oporowy
i trwają prace murarsko – tynkarskie przy
istniejącej wiacie. Powstaną tam
specjalne pomieszczenia ogrzewane
zimą na ciekłe chemikalia i
przeterminowane leki.
Firma do końca czerwca ma wykonać
m.in. nowy plac magazynowy wraz z
zabudową szczelnego zbiornika na
ścieki o poj. 10 m³. Teren placu został już
wyrównany i rozpoczęto wykonywanie
podbudowy z kruszywa, na którym
zostanie ułożony później asfalt. PZOK
zostanie ogrodzony, a na jego terenie
powstaną wytrzymałe betonowe boksy
do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów (tworzywa sztuczne, materiały
budowlane, wielkogabarytowe).
Oprócz prac remontowych i

W Dąbiu trwają prace przy budowie punkty selektywnej zbiórki odpadów

budowlanych, wykonawca
zobowiązany jest do zainstalowania w
obiekcie kontenerów na: odpady
ulegające biodegradacji, odpady
zielone, makulaturę i drewno, szkło,
metale, opakowania po środkach
ochrony roślin, opakowania
wielomateriałowe, odpady z
czyszczenia ulic, elektrozłom oraz do
dostarczenia specjalnych pojemników

na: świetlówki, baterie, akumulatory,
chemikalia.
Termin zakończenia prac to 20 czerwca
2014 roku.
Wykonanie PSZOK w gminie to
obowiązek, wynikający z przepisów
wprowadzonych w 2013 r. Stanowi on
uzupełnienie i usprawnienie,
działającego w gminie systemu odbioru
odpadów komunalnych. Red.

Nowe pomoce naukowe dla uczniów psarskich szkół
W maju do wszystkich szkół
mieszczących się na terenie gminy Psary
trafiły nowe pomoce naukowe
finansowane ze środków unijnych.
Gimnazjum w Psarach zostało
wyposażone w nowe pomoce
dydaktyczne, które zakupiono w ramach
projektu „Młodzież z przyszłością”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W ramach
projektu zostały zakupione nowe
zestawy ciekawych pomocy
dydaktycznych, które mają służyć
uczniom w rozwijaniu ich
zainteresowań i uzdolnień. Wśród
zakupionych przedmiotów pojawiły się
materiały do zajęć z chemii, m.in. zestaw
laboratoryjny do eksperymentów
chemicznych, którego elementy
pozwalają na samodzielne wykonanie
przez ucznia większości doświadczeń.
Dla uczniów rozwijających się w
dziedzinie dziennikarstwa zostały
zakupione pomoce niezbędne dla
młodego dziennikarza, do których
należy m.in. dyktafon cyfrowy.
Natomiast uczniowie którzy próbują

Uczniowie z Sarnowa pracują z matą do nauki języka angielskiego

swoich sił w dziedzinie fizyki będą mogli
skorzystać z zakupionego generatora
drgań, a także radiometru. Ponadto w
ramach projektu został zakupiony laptop
z pełnym pakietem Microsoft Office oraz
drukarka.
Pomoce naukowe trafiły również do

uczniów wszystkich czterech szkół
podstawowych mieszczących się w
gminie Psary. Do przeprowadzania w
ramach projektu „Szkoła Marzeń” zajęć
humanistycznych zakupiono między
innymi kamerę cyfrową i aparat cyfrowy,
do zajęć matematyczno –
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przyrodniczych mikroskop z
wbudowaną kamerą z portem USB, co
umożliwia dowolną obróbkę
komputerową obserwowanego obrazu i
prezentację preparatów
mikroskopowych dużej grupie
uczniowskiej poprzez rzutnik
multimedialny na dużym ekranie
ściennym, globus o średnicy ok. 28 cm,
po którego powierzchni można pisać
załączonymi, kolorowymi pisakami oraz
później je zmazywać, zakupiono także
wiele komputerowych programów
edukacyjnych. Psycholog, który
prowadzi zajęcia z dziećmi w ramach
projektu skorzysta z zakupionego domku
dla lalek z łatwo dostępnymi
pomieszczeniami na każdym piętrze,
kukiełek oraz gier.
Pomoce dydaktyczne dla gimnazjum
oraz szkół podstawowych zostały
zakupione ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W
szkołach podstawowych realizowany
jest projekt „Szkoła Marzeń”, którego
łączna liczba wszystkich zajęć to 5192
godzin, a dofinansowanie to 644 256,86

Uczniowie z gimnazjum podczas zajęć przyrodniczych

zł. W Gimnazjum w Psarach l e k c y j n y c h , a j e g o k w o t a
realizowany jest projekt „Młodzież z dofinansowania wynosi 199 077,76 zł.
przyszłością”, w którego ramach Red.
zostanie zrealizowanych 1746 godzin

Blisko 50 unijnych projektów Gminy Psary na 10 lat Polski w UE
Mija 10. rocznica wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Jest to właściwy
czas na podsumowanie obecności
gminy Psary we Wspólnocie i wiążących
się z tym korzyści finansowych.
Fundusze strukturalne Unii
Europejskiej otworzyły przed gminą
Psary nowe perspektywy finansowania
projektów ważnych dla lokalnej
społeczności. Gmina od kilku lat
intensywnie wykorzystuje środki unijne
na sfinansowanie dodatkowych zajęć i
zakup pomocy dydaktycznych w
szkołach i przedszkolach, a także na
realizację dużych inwestycji
infrastrukturalnych, takich jak
modernizacja sieci wodociągowej,
budowa nowych placów zabaw czy
boisk sportowych. Według stanu na
koniec kwietnia 2014 roku
dofinansowanie ze środków unijnych
otrzymało 45 projektów, natomiast
łączna wartość przyznanego
dofinansowania wynosi 14.143.961,27
zł. Fundusze strukturalne UE dostępne
były dla samorządów od 2007 roku, a w
poprzedniej kadencji realizowano 12
projektów unijnych. Prawdziwy boom
na przedsięwzięcia unijne nastąpił
dopiero od 2011 roku, kiedy to przez 3

kolejne lata aż do dziś, dzięki staraniom
wykwalifikowanej kadry urzędników,
udało się pozyskać dotacje aż dla 33
projektów. Wobec powyższego można z
całą stanowczością powiedzieć, że
dotacje unijne pozwalają na
przyspieszony i wielokierunkowy
rozwój społeczno-ekonomiczny gminy.
Gmina Psary korzysta z kilku
programów pomocowych,
dedykowanych do różnych rodzajów
przedsięwzięć, z czego większość
stanowią zadania dofinansowane w
ramach najpopularniejszego dla naszego
regionu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Dofinansowanie ze
wspomnianego PROW dla gminy Psary
przyznano jak dotąd dla 28 projektów,
których łączna wartość wynosi
16.210.545,84 zł, natomiast kwota
dofinansowania to 7.309.479,21 zł, a 6
kolejnych projektów czeka na ocenę w
Urzędzie Marszałkowskim.
Beneficjentem środków z PROW jest
także Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Psary i Gminna Biblioteka Publiczna.
Warto zauważyć, że możliwości z
PROW wykorzystujemy wzorowo także
dzięki temu, że w 2011 roku
przystąpiliśmy do Lokalnej Grupy

Działania, czyli lokalnego
stowarzyszenia mającego na celu
pozyskiwanie dodatkowych środków z
unijnego budżetu. Wspomniana LGD
„Brynica to nie granica” dała nam nowe
możliwości współpracy między
samorządowej na wielu płaszczyznach.
D r u g i m p o w s z e c h n i e
wykorzystywanym przez psarski
samorząd źródłem dotacji jest Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach
którego realizowane są tzw. miękkie
projekty. Ich sens polega przede
wszystkim na inwestowaniu w
mieszkańców, w ich kompetencje i
umiejętności zgodnie z hasłem
przewodnim „Człowiek – najlepsza
inwestycja”. Z Programu korzystają
gminne szkoły i przedszkola, a także
Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny
Ośrodek Kultury Gminy Psary. Łączna
wartość dofinansowania do 11
realizowanych projektów to
4.418.324,25 zł (przy całkowitym
koszcie wszystkich projektów
wynoszącym 5.272.499,02 zł).
Jak pokazały ostatnie cztery lata, nie
boimy się podejmować wyzwań nawet
w tych dziedzinach, które nie są ściśle
związane z obszarami wiejskimi jak
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przedsięwzięcia realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego (RPO WSL) – przeznaczonych
dla dużych, złożonych i często
nieszablonowych zadań
inwestycyjnych. W ramach RPO WSL
2007-2013 gmina Psary pozyskała
łącznie 2.416.157,81 zł na
dofinansowanie pięciu projektów,
których łączny koszt wyniósł
4.076.344,98 zł. Nowością jest
wykorzystanie przez nasz samorząd
potencjału Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka w 100%
finansującego projekt „Równe szanse na
starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Psary” o wartości
836 714 zł. Celem projektu jest
zapewnienie dostępu do Internetu
grupie 30 gospodarstw domowych z
terenu Gminy Psary, których członkowie
są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym z
powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności.
Warto zauważyć, że jesteśmy także
otwarci na środki pochodzące nie tylko z
popularnych funduszy strukturalnych,
ale również na bezzwrotne dotacje
Komisji Europejskiej w ramach
programów Dyrektoriatu Generalnego
Edukacji i Kultury KE. Realizowane są tu
projekty mobilności i wymiany
międzynarodowej uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum.
Gimnazjaliści byli już w Grecji i na
Sycylii. Szkoła Podstawowa w
Strzyżowicach aktualnie współpracuje
natomiast ze szkołami z Bułgarii,
Rumunii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i
Turcji. Dotacje z Komisji Europejskiej
sięgają niekiedy nawet 100% wartości
projektów, stąd otrzymane
dofinansowanie wyniosło od 2007 aż
83.765 EURO na zadania o wartości
95.020 EURO.
Ważnym dopełnieniem działań
podejmowanych przy wsparciu środków

Wójt miał okazję zaprezentować projekty realizowane przez gminę na konferencji,
dotyczącej środków pozyskiwanych z PROW w woj. śląskim

finansowych z Unii Europejskiej, są
projekty realizowane w ramach
programów krajowych, finansowanych z
budżetu państwa lub przez samorząd
województwa. Z programów krajowych
realizowanych jest 9 projektów, dla
których łączna wartość przyznanego
dofinansowania wynosi 4.008.345,42
zł. W ramach tego programu
dofinansowanie otrzymały lub mają
zagwarantowane między innymi takie
przedsięwzięcia jak budowa kompleksu
boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko – ORLIK 2012” czy
przebudowa ulicy Kościuszki w Górze
Siewierskiej.
Gmina Psary bardzo energicznie
przygotowuje się również do rozdania
dotacji w latach 2014-2020. Z samego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020 w ramach ścieżki
pozakonkursowej udało się już wstępnie
zagwarantować dofinansowanie dla 9
gminnych projektów na łączną dotację
ponad 13 mln zł. Jeśli uzyskamy
podobne wsparcie jak w latach 20072013 z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, to jest ogromna szansa, że do

budżetu gminy Psary w latach 20152020 spłynie ponad 20 mln zł unijnej
dotacji.
Oczywiście należy mieć świadomość,
że dotacje unijne i krajowe nie
rozwiązują wszystkich problemów
naszej gminy, a staranie się o to wsparcie
jest trudne, czasochłonne i często
wymaga angażowania własnych
środków z budżetu. „- Żeby korzystać z
pieniędzy unijnych kluczowe jest
prowadzenie dobrej i odpowiedzialnej
polityki finansowej gminy, którą właśnie
wykonujemy. Środki unijne nigdy nie są
darowane w 100% lub bardzo rzadko się
zdarza, że na jakieś działanie można
otrzymać 100% dofinansowanie.
Praktycznie na wszystkie projekty
infrastrukturalne, tzw. twarde, gmina
musi wyłożyć od 15% do nawet 50%
wartości danego zadania. Przez ostatnie
3 lata uporządkowaliśmy finanse gminy,
każdego roku obniżając dług. Za ostatni
rok osiągnęliśmy rekordową blisko 3 mln
nadwyżkę operacyjną i z optymizmem
patrzymy w przyszłość, ponieważ
pieniędzy na wkład własny nam nie
zabraknie”. – powiedział Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń. Red.

Bezinteresowna służba
Dzień 4 maja to doroczne święto
strażaków. Zarówno strażacy
zawodowi jak i ochotnicy obchodzą
swoje patronalne święto.
Patronem tego dnia jest św. Florian,
który stanowi wzór godny do
naśladowania. Jego odwaga i męstwo, to
także cechy druhów ochotników
siedmiu jednostek strażackich naszej
gminy. Gotowi do akcji o każdej porze
dnia niosą pomoc innym. Ich obecność
w uroczystościach kościelnych i
gminnych dodaje uroku i powagi
przeżywanych świąt. Dbałość o

powierzony im sprzęt, a co za tym idzie
jego sprawność widoczna jest przy
akcjach pożarowych i zawodowych
pożarniczych.
W wielu jednostkach nie zapomina
się o zabytkowym sprzęcie. Stanowi on
ozdobę placów i budynków remiz. W
tym roku druhowie psarskiej jednostki
wspólnie z sołtysem przy
dofinansowaniu z funduszu sołeckiego
odnowili pompę ręczną, używaną
kiedyś do gaszenia pożarów.
Zabudowana na nowym cokole
prezentuje się okazale. Warto zobaczyć!

Stara pompa ręczna przy remizie
OSP w Psarach
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Media o projektach unijnych gminy Psary
Zapraszamy do obejrzenia programu „Wieś w odnowie”, który w całości
został poświęcony gminie Psary.
Na początku maja Telewizja Polska Oddział Katowice kręciła w gminie
Psary program „Wieś w odnowie”, dotyczący realizowanych przez gminę
unijnych projektów. Gminę Psary spotkało duże wyróżnienie, ponieważ
została wskazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako
jedna z gmin, w której wykorzystywane są wzorowo środki unijne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie gminy zrealizowano lub
wykonuje się już blisko 30 projektów przy unijnym dofinansowaniu z
PROW. Dziennikarzy szczególnie zainteresowały cztery z nich: projekt
dofinansowania strojów ludowych dla dziecięcego zespołu
folklorystycznego, wymiana wodociągu w Psarach i Malinowicach, budowa
kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Kamiennej w Psarach oraz
zakup komputerów do świetlicy w Malinowicach. Gmina Psary nie poniosła
żadnych kosztów, związanych z realizacją i emisją programu.
Pod koniec kwietnia nasza gmina miała okazję pochwalić się realizacją
programów unijnych również w Radiu Katowice gdzie wójt brał udział w
audycji "Temat do dyskusji", w którym podsumowano 10 lat Polski w Unii
Europejskiej. Materiał będzie można obejrzeć i posłuchać na stronie
internetowej gminy zaraz po jego udostępnieniu przez media. Red.

Radny Adam Adamczyk podczas
wypowiedzi dla TVP Katowice

Politechnika Śląska zainteresowana wieżą widokową
w Górze Siewierskiej
Pięcioro studentów Wydziału
Architektury i Urbanistyki Politechniki
Śląskiej wybrało budowę wieży
widokowej w Górze Siewierskiej jako
temat swojej pracy dyplomowej. 30
kwietnia w Gliwicach odbyło się
spotkanie, na którym zaprezentowali
wyniki swojej pracy.
Pomysł utworzenia w Górze
Siewierskiej punktu widokowego wraz z
Centrum Edukacji Ekologicznej w
ramach zagłębiowskiego projektu Parku
Linearnego, zainspirował studentów
Wydziału Architektury i Urbanistyki
Politechniki Śląskiej do szczegółowego
zajęcia się tym tematem. Piątka
przyszłych inżynierów przygotowuje
prace dyplomowe, w których rozwija
koncepcję utworzenia w Górze
Siewierskiej atrakcyjnego ośrodka
edukacyjno-sportowego. Młodzi
architekci oprócz koncepcji
zagospodarowania terenu przedstawili
również interesujące propozycje bryły
budynku głównego kompleksu, w
którym przewidzieli między innymi
centrum edukacji ekologicznej, miejsca
noclegowe i restaurację, czy sale
wykładowe. Propozycje studentów to
oczywiście ich inwencja i fantazja,
natomiast pewne pomysły i rozwiązania
są ciekawym materiałem do przemyśleń
na obecnym etapie prac nad projektem
„Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy".
Studenci przedstawili efekty swoich prac
na spotkaniu, które odbyło się na
Wydziale Architektury i Urbanistyki

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W
spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. inż.
arch. Krzysztof Gasidło, dr inż. arch.
Szymon Opania, wójt gminy Psary
Tomasz Sadłoń oraz kierownik Referatu
Rozwoju i Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych Urszula Pawlik.
- Cieszę się, że rozpoczęta w 2011 r.
współpraca z Politechniką Śląską jest
nadal kontynuowana i przynosi ciekawe
owoce. Prace studentów były bardzo
interesujące i stanowią ciekawy materiał
do przemyśleń. - powiedział po
spotkaniu wójt.
W trakcie swojej wizyty wójt
zaprezentował również Profesorowi
wyniki działań samorządu gminy,
związane z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej w miejscach,

które były przedmiotem zainteresowania
i analizy studentów architektury 3 lata
temu. Efekty tych prac spotkały się z
bardzo dużym uznaniem władz
wydziału.
Przypomnijmy, że gmina Psary
wspólnie z Dąbrową Górniczą,
Będzinem, Sławkowem i Siewierzem
otrzymała gwarancję unijnego
dofinansowania wykonania pełnej
dokumentacji projektowej i budowlanej
na utworzenie lub remont sieci parków i
centrów edukacji ekologicznej na
terenie wymienionych gmin. Trwają
obecnie starania, by uzyskać unijne
wsparcie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 na wykonanie
wspomnianego parku linearnego. Red.

Studenci architektury z profesorem dr hab. Krzysztofem Gasidło podczas
spotkania z wójtem
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Wyścig Kolarski w tym roku tylko dla dzieci i młodzieży
Z przykrością informujemy, że
tegoroczne Mistrzostwa Kolarskie
zaplanowane na 22 czerwca zostają
odwołane.
Ze względu na trwające remonty i
planowane przebudowy dróg, po
których przebiegała trasa wyścigów,
zaplanowane na 22 czerwca 2014r. w
Psarach wyścigi zostają odwołane.
- W Gminie Psary już wkrótce ruszą
prace związane z przebudową ul.
Kościuszki i fragmentu ulicy Leśnej w
Górze Siewierskiej. Ponadto w
sąsiedniej gminie Mierzęcice, po terenie
na którym miała przebiegać część trasy

kolarskiej, nadal trwają intensywne
prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej. Inwestycje prowadzone na
drogach gminy Psary i Mierzęcice
uniemożliwiłyby nam wytyczenie
bezpiecznych tras przejazdu oraz
sprawne zorganizowanie imprezy dla
dorosłych kolarzy, dlatego
zdecydowaliśmy wrócić w tym roku do
korzeni imprezy i zorganizować wyścig
tylko dla dzieci i młodzieży. Oczywiście
w przyszłym roku wrócimy do pełnej
organizacji wyścigu. - powiedziała Ewa
Wawrzak, członek Stowarzyszenia UKS
Gimnazjum.

Wobec powyższego zorganizowane
zostaną wyścigi skierowane wyłącznie
do dzieci i młodzieży, które będą
połączone z obchodami Dnia Dziecka 1
czerwca 2014 r. Najmłodsze dzieci
będą się ścigać na płycie boiska a
młodzież na 10 km odcinku
obejmującym Psary, Malinowice, Dąbie
i Dąbie Chrobakowe. Więcej informacji
znajdą Państwo na plakacie na ostatniej
stronie niniejszego numeru oraz na
stronie Internetowej www.psary.pl.
Red.

GOK zakończył realizację trzech unijnych projektów
Gminny Ośrodek Kultury zakończył
realizację trzech projektów
dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach działania 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dobiegł końca Projekt "Integracja
poprzez sztukę i sport", który trwał od
kwietnia 2013 do marca 2014 roku.
Głównym założeniem była realizacja
zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 712 lat (łącznie 112 godzin) oraz
sportowych dla młodzieży w wieku 1316 lat (łącznie 172 godziny). Podczas
warsztatów plastycznych dzieci poznały
podstawy malarstwa i plastyki oraz
nauczyły się kilku technik plastycznych
jak: rysunek, malowanie olejne,
pastelami czy węglem.
Z kolei uczestnicy zajęć sportowych
uczęszczali na lekcje tenisa ziemnego,
łucznictwa oraz pływania. W ramach
podsumowania projektu odbyła się
wystawa prac plastycznych oraz zawody
sportowe m.in w pływaniu a każdy z
uczestników otrzymał pamiątkowe
dyplomy i certyfikaty uczestnictwa.
Partnerem projektu był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Psarach.
Swój finał miał również drugi z
projektów realizowanych przez GOK
pn. "Ucz się przez całe życie". W
siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w
Gródkowie 25 kwietnia 2014 r. odbyło
się uroczyste podsumowanie projektu,
który trwał od czerwca 2013 r. i
zakończył się z końcem kwietnia tego
roku. W ramach projektu realizowano
dwa rodzaje wsparcia: zajęcia teatralne
dla dzieci i młodzieży z gminy Psary w
łącznej ilości 112 godzin oraz zajęcia z

rękodzieła dla dorosłych mieszkańców
gminy Psary w ilości 152 godzin. Projekt
zakończył się sukcesem, ponieważ
obydwa rodzaje zajęć ukończyła
większa liczba osób niż pierwotnie
zakładano. Szczególne zaangażowanie
wykazały Panie z grupy „18+VAT”,
biorące udział w zajęciach
rękodzielniczych. Podczas
podsumowania premierę miały dwa
spektakle z udziałem dzieci: „Śnieżka”
oraz „Premiera, czyli galimatias w
teatrze”. Równocześnie odbyła się
wystawa prac rękodzielniczych, na
której zaprezentowano piękne wyroby
przygotowane przez dorosłych
uczestników projektu.
Ponadto dobiegły końca ostatnie
działania i czynności realizowane w
ramach projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
w powiecie będzińskim”
współfinansowanego z Unii Europejskiej
ze środków EFS w ramach Działania 6.2

PO KL. Realizacja projektu rozpoczęła
się 01.09.2011 r. W jego ramach
zrealizowano: szkolenia biznesowe,
specjalistyczne doradztwo, przyznano
dotację rozwojową (inwestycyjną) w
wysokości 36 000 zł, dwudziestu
siedmiu osobom, wsparcie pomostowe
w wysokości 10 536 zł trzynastu osobom
oraz 7 902 zł jednej osobie. Dzięki
projektowi działalność gospodarczą
rozpoczęło 27 osób zamieszkujących
powiat będziński, których firmy
funkcjonują w różnych branżach m.in.
usługach, handlu czy produkcja.
Wszyscy uczestnicy projektu są
zadowoleni z udziału w nim. W
badaniach ewaluacyjnych
prowadzonych na zakończenie projektu
na pytanie „Czy udział w projekcie
zwiększył Pana/Pani szanse na sukces
własnych działań biznesowych?”, aż
76% uczestników odpowiedziało
„Zdecydowanie tak”. GOK

Młodzi aktorzy w czasie finałowego spektaklu „Śnieżka”.
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Spotkanie z ratownikami medycznymi w szkole w Sarnowie
W ramach realizacji programu
„Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny
Kraj” 5 maja w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2 w Sarnowie zostało
zorganizowane spotkanie z
ratownikami medycznymi z Będzińskiej
Grupy i Stacji Ratownictwa PCK.
Podczas spotkania ratownicy
opowiadali uczniom o swojej ciężkiej i
odpowiedzialnej pracy oraz
przypominali zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczestnicy spotkania wykazali się
bardzo dobrą znajomością numerów
alarmowych. Szczegółowo opisywali
procedury związane z wzywaniem
pomocy. Po części teoretycznej,
przyszła kolej na praktykę. Dzieci z
pomocą ratowników mierzyły ciśnienie,
zawartość tlenu we krwi, dokonywały
pomiaru poziomu cukru. Dowiedziały
się również, jak należy używać
resuscytatora ręcznego. Uczniowie
mogli wykazać się umiejętnością
wykonywania opatrunku koledze lub

Pokaz ratownictwa medycznego na sali gimnastycznej w Sarnowie.

koleżance. Największym
zainteresowaniem cieszyło się
unieruchomienie poszkodowanego na
desce ortopedycznej - w tej roli jedna z
uczennic. Ponadto uczniowie obejrzeli
ambulans z urządzeniami medycznymi

w środku, wsiadali do samochodu i
mogli poczuć się jak prawdziwi
ratownicy. Ta nietypowa lekcja
odpowiedzialności za zdrowie i życie
drugiego człowieka na długo pozostanie
w naszej pamięci. ZSP Sarnów.

Wycieczka edukacyjna do kopalni węgla kamiennego
28 marca uczniowie klasy IIc pod opieką nauczycieli pojechali na
wycieczkę do zabytkowej kopalni węgla kamiennego "Guido"
w Zabrzu.
-Zjechaliśmy 320m pod ziemię, podzieliliśmy się na dwie grupy, po
czym zaczęliśmy zwiedzać kopalnię. Bardzo nam się podobało,
spędziliśmy tam dwie godziny i wyjechaliśmy na powierzchnię.
Następnie pojechaliśmy na strzelnicę do Chorzowa. Tam strzelaliśmy
z broni KBS z pozycji leżącej pod okiem instruktora i pana J. Ścisło.
Wszystkim bardzo się podobało, a cztery najlepsze wyniki zostały
nagrodzone trzema strzałami z broni krótkiej. Bardzo się cieszymy, że
pojechaliśmy na taką wycieczkę. Czekamy na następną! - opowiadają
Monika Kowal i Roksana Dąbrowa. Gimnazjum w Psarach.
Gimnazjaliści zwiedzili kopalnię węgla

Jak uczniowie z Dąbia pożegnali zimę
Jednym z priorytetów Szkoły
Podstawowej w Dąbiu jest
pielęgnowanie zwyczajów naszych
przodków, kształtujących tożsamość.
Taką tradycją bliską każdemu
dziecku jest powitanie wiosny.
Na ten dzień wszyscy zawsze
czekają z wielką radością, bo wiosna
to najpiękniejsza pora roku. Radość
była tym większa, że 21 marca było
bardzo ciepło i słonecznie. Najmłodsi
od kilku dni przygotowywali się do jej
powitania. Najpierw robili kukły marzanny, z którymi w wesołym
pochodzie przy akompaniamencie
instrumentów perkusyjnych i
przyśpiewek przeszli wokół szkoły i

zamknęli symbol odchodzącej zimy
w komórce. Do klasy wrócili z
gaikiem - maikiem symbolem wiosny.
Ponadto Samorząd Uczniowski
zorganizował dzień zimowej czapki.
Na apelu przedszkolaki oraz
uczniowie wystąpili w specjalnie
przyozdobionych, zimowych
nakryciach głowy, z którymi chcą się
już rozstać, by zastąpić je wiosennymi
berecikami. Spotkanie zakończyło się
wesołym akcentem, pięcio- i
sześciolatki zaprezentowały piosenki
i wierszyki o wiośnie. Z uśmiechem
na ustach wszyscy wrócili na zajęcia.
SP Dąbie.
Uczniowie z Dąbia wykonaną kukłą - marzanną
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Przedszkolaki z Dąbia powitały wiosnę
Tańcząco i śpiewająco powitały wiosnę
przedszkolaki z Dąbia. Dzieci z grup
przedszkolnych śpiewały piosenki o
wiośnie, recytowały wierszyki
poświęcone tej pięknej porze roku, a
także zaprezentowały układ taneczny.
Ogromne emocje wśród dzieci wzbudziło
tradycyjne pożegnanie marzanny.
Pierwszy dzień wiosny stał się także
okazją do rozstrzygnięcia Gminnego
Konkursu Plastycznego „Zwiastuny
wiosny”. Celem konkursu było:
promowanie twórczości dziecięcej,

zapoznanie z wiosennymi zmianami w
przyrodzie, pobudzenie inwencji
twórczej i fantazji. Wszystkie zgłoszone
prace były wspaniałe, królowały na nich
bociany, wiosenna zieleń, motyle, ptaki i
kwiaty. Pierwsze miejsce w kategorii
dzieci 3, 4 – letnich zajęła Natalia
Krzemińska z Przedszkola Publicznego
im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, drugie
Maja Pasterak z oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Dąbiu, trzecie miejsce zajęła praca
Tomasza Dworaczyka z Przedszkola

Publicznego im. Misia Uszatka ZSP nr 2 w
Strzyżowicach. W kategorii dzieci 5, 6 –
letnich pierwsze miejsce zajęła Julia Białas
z oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej im. E. Gierczak w
Gródkowie, drugie Elżbieta Koc z
Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Puchatka ZSP nr 2 w Sarnowie, trzecie
Maja Rychlik z oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Dąbiu.
SP Dąbie

Współpraca się opłaca, czyli o projekcie edukacyjnym
O tym, że współpraca jest bardzo
ważna, każdy gimnazjalista przekonuje
się podczas przygotowań i zaliczania
projektu edukacyjnego. Projekt ten jest
integralną częścią procesu nauczania w
gimnazjum i każdy uczeń musi go
zaliczyć, aby ukończyć szkołę.
W pierwszej fazie nauczyciele
przedstawiają uczniom klas drugich listę
tematów, cele projektu i ogólny zarys
działań. Zagadnienia te często wykraczają
poza podstawę programową, rozszerzają
horyzonty poznania gimnazjalistów.
Grypy mogą dobierać się dowolnie.
Często dobieramy się ponad klasowo.
Kiedy już zdecydujemy się, co chcemy
robić, nad czym pracować, pozostaje nam
tylko zgranie się w zespole, rozdzielenie
zadań i rozpoczęcie ciężkiej,
kilkumiesięcznej pracy.
Projekt uczy nas współpracy, a
uwierzcie, że z tym jest najtrudniej.
Często dochodzi do sporów i kłótni, ale
warto te burze przeczekać, ponieważ

Uczniowska interpretacja fragmentów „Zemsty” Aleksandra Fredry

każdy w grupie ma jakiś inny pomysł,
często bardzo dobry i atrakcyjny.
Podczas realizacji projektu musimy
wybrać także formę prezentacji, tutaj
pomysłów jest bez liku: od prezentacji
multimedialnej, pokazu doświadczeń,
happeningu po przedstawienia teatralne i
łączące teatr z tańcem. Pracując nad
zadaniami projektowymi, poszerzamy

wiedzę, integrujemy się, uczymy zasad
pracy w grupie, słuchania innych i
doceniania ich pracy. Spektakularny efekt
jest możliwy tylko wtedy, gdy wszystko
jest dopięte na ostatni guzik i wszyscy są
zaangażowani.

jaki sposób działają konta bankowe,
uzyskaliśmy również odpowiedzi na
nurtujące nas pytania natury bankowej, na
które chętnie odpowiadały
oprowadzające nas pracownice banku.
Zobaczyliśmy wiele urządzeń,
pomagających w pracy bankiera, np: do
liczenia pieniędzy, która wywarła na nas
ogromne wrażenie, jak szybko potrafi z

ogromną dokładnością przeliczać grube
tysiące. Na koniec wizyty został
urządzony mały konkurs, którego
laureatem został Adrian Korzeb. Myślę, że
warto było się zaangażować w tę
wyprawę, przecież nie często dostajemy
możliwość na własne oczy zobaczyć takie
miejsca „od środka”.
Piotr Paciej, Gimnazjum Psary

M.Ciastoń, Gimnazjum w Psarach

Druga strona banku
W piątek 4 kwietnia grupa z koła
ekonomicznego „Bliżej rzeczywistości –
krok w świat ekonomii” realizowanego w
Gimnazjum w Psarach w ramach projektu
„Młodzież z przyszłością” udała się do
banku PKO w Będzinie. Mieliśmy okazję
zobaczyć na własne oczy, jak wyglądają
zabezpieczenia na banknotach, jak
wykryć fałszywy banknot lub monetę, w
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Nasza szkoła ku aktywnej demokracji
W naszej szkole odbyła się debata z
udziałem uczniów i radnych poświęcona
tematyce związanej z aktywnym
uczestnictwem w życiu społecznym w
państwie demokratycznym. W debacie
m.in. uczestniczyły uczennice klasy VI
Asia Kita i Alicja Galeja.
Redakcja: Co to jest aktywna
demokracja?
Asia i Ala: Aktywna demokracja to
aktywne społeczeństwo; społeczeństwo,
które bierze odpowiedzialność za swój
los, uczestniczy w wyborach, pomaga
słabszym i biedniejszym, mądrze
korzysta ze swoich praw i pamięta o
swoich obowiązkach.
Chociaż jesteśmy niepełnoletni
uczymy się „aktywności społecznej”.

Uczestniczymy w wielu akcjach
charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Wybieramy swoich przedstawicieli do
samorządu uczniowskiego, do
samorządów klasowych, mamy wpływ na
„życie szkolne”- my uczniowie
planujemy i organizujemy imprezy. Od
nas zależy atmosfera w szkole.
Dzieci to przyszli aktywni obywatele,
którzy będą decydować o losie naszego
kraju. Demokracja szkolna, prawa
dziecka, prawa ucznia, przygotowują nas
do aktywnego uczestnictwa w
społeczeństwie demokratycznym.
Świadomość swoich praw nie pozwala
nam zapomnieć o obowiązkach
obywatelskich – np. obowiązku
szkolnym. Głosowanie do samorządu

Uczestniczki debaty o demokracji

szkolnego uczy nas jak mądrze i
odpowiedzialnie wybierać w przyszłości
naszych przedstawicieli do urzędów
państwowych i samorządowych.
Redakcja ZSP nr2 w Sarnowie

Podsumowanie konkursu „Matematyka na wesoło”
Jak co roku w Szkole Podstawowej w
Strzyżowicach odbył się gminny konkurs
matematyczny „Matematyka na wesoło".
W konkursie uczestniczyły trzyosobowe
drużyny z klas III. Dzieci rozwiązywały
zadania niestandardowe, zadania
wymagające logicznego myślenia,
musiały wykazać się znajomością
tabliczki mnożenia. Były też zadania z
geometrii oraz ważenia, a także
obliczenia zegarowe. Zadania sprawiły
uczestnikom konkursu zgodnie z
założeniem wiele radości. Szkoły
uplasowały się na następujących
miejscach: I miejsce zajęli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Dąbiu, różnicą
jednego punktu na II miejscu znaleźli się
uczniowie ze szkoły w Strzyżowicach
oraz w Gródkowie, a na III miejscu
uplasowała się drużyna z Sarnowa.
Liderzy drużyn odebrali pamiątkowe

Uczestnicy międzyszkolnego konkursu „Matematyka na wesoło”

dyplomy oraz ufundowane przez Urząd swoją obecnością była pani metodyk
Gminy nagrody dla szkół, nagrody edukacji wczesnoszkolnej Jolanta
rzeczowe otrzymał także każdy uczestnik Smętek.
konkursu. Miłą niespodziankę sprawiła
SP Strzyżowice

Zajęcia edukacyjne w Polskim Radiu Katowice
Uczniowie klas IV- VI wybrali się na
zajęcia edukacyjne do Polskiego Radia
Katowice. Była to lekcja warsztatowa,
przybliżająca tajniki pracy w radiu.
Naszymi przewodnikami byli katowiccy
dziennikarze – państwo Kwaśny.
Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania
sali koncertowej, w której odbywają się
recitale znanych zespołów muzycznych i
piosenkarzy. Z niecierpliwością
czekaliśmy na wizytę w newsroomie i
pokoju realizatora dźwięku. Przy
biurkach siedzieli dziennikarze, którzy z
uwagą śledzili bieżące informacje
przekazywane do serwisu
informacyjnego. Bardzo ważnym

miejscem jest pokój redaktora
prowadzącego i połączone z nim centrum
koordynacji, w którym ustalana jest
kolejność wejść antenowych i puszczana
muzyka. Po zwiedzeniu radiowych
pomieszczeń mieliśmy również okazję
sprawdzenia się w roli radiowca. Część z
nas nagrała swoją taśmę, natomiast pan
Kwaśny pokazał nam, w jaki sposób
odbywa się „czyszczenie” ścieżki
dźwiękowej, czyli usunięcie zbędnych
dźwięków. Warsztaty w Radiu Katowice
były bardzo interesującą lekcją. Może
niektórzy z nas w przyszłości znajdą tu
swoje miejsce pracy.
SP GRÓDKÓW

Zajęcia edukacyjne w Radio Katowice
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Wspomnień czar - wywiad z panią Janiną Zaród
Szkołę Podstawową w Gródkowie
odwiedziła pani Janina Zaród. Pani Zaród
jest nauczycielką, która rozpoczęła pracę
3 grudnia 1963r. - dzień otwarcia nowo
wybudowanej szkoły. Spotkanie
rozpoczęliśmy od projekcji filmu „50 lat
minęło w Szkole Podstawowej w
Gródkowie”. Następnie uczniowie
zadali gościowi wiele pytań.

Spotkanie z panią Janiną Zaród

Przedstawiamy krótki fragment rozmowy:
Red.: Wiemy, że jest pani emerytowaną
nauczycielką Szkoły Podstawowej w
Gródkowie. Od kiedy pani pracowała w
naszej szkole?
JZ: W tej chwili jestem na emeryturze, ale
zaczęłam tu pracować jako nauczyciel od
pierwszych dni tej szkoły. 3 grudnia 1963
roku odbyła się uroczystość otwarcia
szkoły. Pierwszym dyrektorem szkoły był
p.Dłubak. Zaczynałam jako nauczycielka
w najmłodszych klasach oraz
prowadziłam zajęcia z fizyki i chemii w
siódmej i ósmej klasie.

Co sprawiło, że wybrała pani zawód
nauczyciela?
Nauczycielką chciałam zostać od
zawsze. Gdy byłam małą dziewczynką
już „uczyłam” dzieciaki z podwórka.
Dzięki mnie koledzy poznawali piosenki
i wierszyki, które prezentowali swoim
rodzicom. Jestem więc nauczycielem z
powołania.
Czy pamięta pani pierwszy dzień w
naszej szkole?
Oczywiście, jak mogłabym zapomnieć.
To była wspaniała chwila. Nowo otwarta
szkoła wymagała jeszcze kilku poprawek,
ale i tak jak na tamte czasy była
nowoczesną placówką wyposażoną w
centralne ogrzewanie, łazienki i jasne,
przestronne klasy.
A jak wyglądały lekcje w tamtych latach?
Niewiele było pomocy dydaktycznych.
Uczyłam różnych przedmiotów i
starałam się dopasowywać formy i
metody pracy do możliwości młodzieży
oraz specyfiki przedmiotu, którego
nauczałam. Jako nauczyciel nauczania
początkowego korzystałam z rysunków i
plansz zrobionych przeze mnie i
uczniów. Z perspektywy czasu
dostrzegam jednak, że wyposażenie
szkoły to sprawa drugorzędna,
najważniejsze było to, że młodzież
aktywnie uczestniczyła w lekcjach.
Wiązały się z tym osiągnięcia i sukcesy w
nauce.
Proszę powiedzieć, jak wspomina pani
ówczesną młodzież?
Uczniowie byli dla mnie jak własne

dzieci. Byłam dla nich nie tylko
nauczycielem, ale również mamą, do
której można przyjść z każdym
problemem. W ogóle funkcjonowały
wtedy w szkole inne metody pracy. Na
przykład małe dzieci nie biegały po
korytarzach, lecz miały zorganizowane
zabawy, starsi uczniowie zaś
spacerowali. Wszyscy mieli granatowe
fartuszki i białe kołnierzyki. Pamiętam, że
panowała większa dyscyplina, chociaż
dzieci jak to dzieci zachowywały się
różnie.
Jak wyglądało życie pozalekcyjne?
Mówiąc krótko, bardzo dobrze. Szkoła
była ośrodkiem tętniącym życiem.
Nauczyciele prowadzili najróżniejsze
kółka zainteresowań i zajęcia sportowe.
Ponadto często organizowaliśmy biwaki,
wycieczki oraz rajdy piesze dla uczniów.
Takie wyjazdy do dziś pozostały w
naszych wspomnieniach.
Jak bardzo zmieniła się szkoła wraz z
upływem lat?
Oczywiście! Teraz jest kolorowa, klasy są
nowoczesne, jest świetnie wyposażona w
sprzęt multimedialny. Teren wokół szkoły
jest bardzo dobrze zagospodarowany.
Uczniowie mają do dyspozycji piękne
boisko oraz plac zabaw. Są to doskonałe
warunki do nauki i relaksu.
Dziękujemy pani za spotkanie i
niezwykłą lekcję historii naszej szkoły.
Ja również dziękuję i życzę samych
sukcesów!
SP Gródków

Czytam sobie! Czytam nam!
Szkoła Podstawowa w Dąbiu
przyłączyła się do akcji „Czytam sobie”,
której Patronem Honorowym jest
Biblioteka Narodowa, a partnerami
Polska Izba Książki oraz Komitet
Ochrony Praw Dziecka.
Celem akcji jest wspieranie dzieci w
czytaniu dla przyjemności, pokazanie,
że samodzielne czytanie jest dobrą
zabawą, a nauka czytania może być
radosna i ciekawa. Miłość do książek
trzeba rozbudzać już od najmłodszych
lat!
Nasi uczniowie chętnie wcielili się w
rolę lektorów bajek. Starsi czytali
młodszym, zachęcając ich jednocześnie
do samodzielnego sięgnięcia po lekturę.
Maluszki wysłuchały m.in. bajki „O
małej czarownicy i zagubionej miotle”
Agnieszki Galicy, a „starszaki” (czyli
klasy IV – VI) nowej wersji bajki o
wawelskim smoku. W podziękowaniu
za wzorowe czytanie młodzi lektorzy

otrzymali pamiątkowe ordery.
Warto też wspomnieć, że
pierwszoklasiści mają swoją klasowa
akcję głośnego czytania. W każdy
czwartek wybrany uczeń prezentuje
swoim koleżankom i kolegom
najciekawsze fragmenty swojej
ulubionej książki, zachęcając w ten
sposób innych do jej przeczytania.
Czwartek z książką spotyka się z dużym
zainteresowaniem pierwszoklasistów,
wzbogaca język dzieci, uczy ich
rozumienia świata, przełamuje
nieśmiałość.
Akcje głośnego czytania udowadniają
dzieciom, że kontakt z literaturą to nie
przykry obowiązek, a świetna zabawa i
wspaniały sposób na spędzanie wolnego
czasu.
Redakcja SP Dąbie

„Czwartek z książką” - Bartek Dziubas kl. I

Szymon Tasarz z kl. II w roli lektora
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Jak dobrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną?
Maj to tradycyjnie miesiąc matur i
kwitnących kasztanów. Ale to również
czas podejmowania przez
gimnazjalistów i ich rodziców decyzji o
wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Na
pewno należy wziąć pod uwagę wiele
czynników: ofertę edukacyjną (profil,
kierunek kształcenia, który spełnia
oczekiwania kandydata, gwarancję
realizacji wybranych rozszerzeń, zajęcia
dodatkowe), warunki dojazdu
(lokalizacja szkoły w pobliżu
przystanków, w bezpiecznej części
miasta, bez przesiadek), szeroko
rozumianą atmosferę szkoły (przyjazna
kadra nauczycielska, zgrany zespół
uczniów, brak anonimowości, dobra
współpraca z rodzicami, różnorodność
działań na rzecz rozwoju
zainteresowań).
To na pewno niełatwa decyzja,
zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji
ekonomiczno – społecznej kraju.
Planując naukę w szkole
ponadgimnazjalnej, tak naprawdę
wybiera się swój przyszły zawód i pracę.
Warto zatem szukać zawodów z
przyszłością i w miarę wcześnie
zaplanować swą ścieżkę kariery. Sukces
zapewni wielokierunkowe
wykształcenie, pozwalające zdobyć
zatrudnienie w wielu gałęziach
gospodarki.
Warto zatem zastanowić się nad pracą
w branży turystycznej. To jedna z
najprężniej rozwijających się gałęzi

Uczniowie przebrani za rodzinę królewską.

Stoisko prezentujące Stany Zjednoczone w I L.O. im Norwida w Będzinie.

gospodarki. Stale wzrasta
zapotrzebowanie na profesjonalną i
wykwalifikowaną kadrę, pojawiają się
nowe zawody, niektóre bardzo dobrze
płatne np. menedżer przedsiębiorstw i
organizacji turystycznych, animator
rekreacji, moderator turystyki. Rozwija
się turystyka motywacyjna, kulinarna,
agroturystyka.
Turystyka to dziś jedna z
największych gałęzi gospodarki na
świecie. Zdaniem ekspertów sektor ten
staje się kołem napędowym wzrostu
gospodarczego UE. Kreując nowe
miejsce pracy, stanowi dla wielu
młodych ludzi atrakcyjną ofertę
zawodową - powiedziała Maria
Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły
Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej.
Odpowiedzią na potrzeby rynku jest
na pewno klasa turystyczno – językowa
w III LO im. Cypriana Kamila Norwida w
Będzinie otwarta pod patronatem SWTiE
w Suchej Beskidzkiej - najlepszej uczelni
turystycznej w kraju! Szkoła, bazując na
niezmiennie od lat wysokim poziomie
kształcenia w zakresie geografii i
języków obcych, stworzyła ofertę
wzbogaconą o elementy kształcenia
zawodowego – organizacja ruchu

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






Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

turystycznego, język angielski
zawodowy - English in tourism.
W klasie tej będzie wdrożony autorski
program współpracy naukowo dydaktycznej COLUMBUS –
powiedziała Beata Polaniecka, dyrektor
będzińskiego „Norwida”. Celem tego
programu jest budowanie ścieżki kariery
zawodowej absolwentów gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalnej tak, aby w
efekcie przygotowywać specjalistów w
dziedzinie szeroko rozumianej turystyki,
którzy doskonale poradzą sobie na
europejskim, wymagającym rynku
pracy. Nasi uczniowie będą mogli
korzystać z wiedzy i doświadczeń
pracowników naukowych wyższych
uczelni m.in. w ramach comiesięcznych
wykładów monograficznych oraz
cyklicznych spotkań z podróżnikami.
Absolwenci tej klasy będą mogli
podjąć studia na kierunkach związanych
nie tylko z turystyką, ale również
językami obcymi i geografią.
Umiejętności takie jak: planowanie i
organizacja pracy, posługiwanie się
nowoczesnymi środkami przekazu,
praca biurowa - pozwolą podjąć pracę w
kraju i za granicą. L.O. Norwid w
Będzinie.

STOPKA REDAKCYJNA:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Anna Nawrot
Sandra Kocot
Roksana Dąbrowa
Monika Kowal
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Happening żonkilowy w Dąbiu
„Człowiek jest wielki nie przez to co
posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi” pod takim hasłem 27
kwietnia pod Kościołem w Dąbiu odbył
się happening żonkilowy, który miał za
zadanie wesprzeć Domowe Hospicjum
„Pro Salute” z Będzina.
W ostatnią niedzielę kwietnia
wolontariusze z Liceum
Ogólnokształcącego im. Cypriana
Kamila Norwida oraz Kopernika zbierali
fundusze na hospicjum. Każda osoba
zainteresowana jego wsparciem
finansowym dostawała od licealistów
żonkile, które wczesną jesienią są
sadzone na żonkilowych polach nadziei
i zrywane wiosną, aby pomóc
potrzebującym. Dziękujemy
mieszkańcom Dąbia za wsparcie akcji.
Red.

Wolontariuszki z gminy Psary, biorące udział w akcji

W Strzyżowicach zmieniali nawyki na proekologiczne
28 kwietnia 2014 r. w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach odbyło
się IV Gminne Seminarium Ekologiczne
w ramach obchodów tegorocznego
Święta Ziemi, podczas którego
dyskutowano na temat
wykorzystywania zasobów naturalnych
dla zaspokojenia obecnego modelu
produkcji i konsumpcji.
W trakcie seminarium zostały
przedstawione prezentacje
multimedialne przygotowane przez
uczniów szkół z terenu gminy Psary i
pracowników Starostwa Powiatowego w
Będzinie, które przeplatały występy
artystyczne uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach i
Sarnowie. Podsumowaniem seminarium
było wręczenie przez wójta Tomasza
Sadłonia nagród laureatom plastycznych
konkursów ekologicznych. ZSP
Strzyżowice.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Przedszkolaki z Sarnowa są za pan brat z komputerami
Przedszkole Publiczne im. Kubusia
Puchatka w Sarnowie bierze udział w
Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne
dziecko - bezpieczne przedszkole
2014”, dlatego też na zaproszenie
wicedyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Sarnowie Jolanty
Zygmunt, placówkę odwiedził
informatyk - Łukasz Czyż, a tematem
przewodnim spotkania było
uświadomienie dzieciom roli
komputera w życiu człowieka.
Na wstępie gość przedszkolaków

zaprezentował maluchom edukacyjne
gry komputerowe, następnie przestrzegał
przed nadmiernym przesiadywaniem
przed ekranem komputera i grami
zawierającymi agresję. Po prezentacji
multimedialnej dzieci obejrzały części z
jakich zbudowany jest komputer.
Maluchy poznały wiele nowych określeń
i nazw związanych z komputerem, a
także mogły dotknąć każdą omawianą
część urządzenia. Wierzymy, że nasze
przedszkolaki w przyszłości staną się
świadomymi użytkownikami komputera
i Internetu. ZSP w Sarnowie.
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Koncert pasyjny w wykonaniu chóru CANTABILE
Na zaproszenie Wójta Gminy Psary
Tomasza Sadłonia i Dyrektora GOK
Gminy Psary Anny Nagły , w parafii pw.
NMP Królowej Świata w Strzyżowicach,
13 kwietnia gościł chór Cantabille
z Radomska.
W wykonaniu chóru zebrani usłyszeli
kilkanaście wspaniałych pieśni pasyjnych i
wielkopostnych. Repertuar utworów
wspaniale wkomponował się w
szczególną atmosferę Niedzieli Męki
Pańskiej, na którą przypadł termin
koncertu. Wspólnie z wiernymi
strzyżowickiej parafii, w koncercie
uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Psary
Mirosław Rabsztyn, Sekretarz Gminy
Psary Mirella Barańska-Sorn,
Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica, wraz z radnymi oraz
Dyrektor GOK Gminy Psary Anna Nagły.
Na zakończenie wspaniałego koncertu
proboszcz ze Strzyżowic Ks. Sławomir
Kraś obdarował członków chóru

Chór CANTABILE z Radomska zaśpiewał dla mieszkańców gminy

monografią parafii wydaną na jej
okoliczność jej jubileuszu 50-lecia.
Chór CANTABILE powstał w 2004 roku
- jest chórem mieszanym zrzeszającym
ludzi zróżnicowanych wiekowo, liczy 30
członków. Wszystkich chórzystów

jednoczy zamiłowanie do muzyki i
śpiewu chóralnego. Grupa prężnie się
rozwija i wykazuje bardzo dużą
aktywność, działając na rzecz rozwoju
kultury. GOK

Nowa pracownia plastyczna w Gminnym Ośrodku Kultury
Z początkiem kwietnia GOK w
Gródkowie zakończył remont pracowni
plastycznej, w której na co dzień
odbywały się zajęcia z plastyki oraz
warsztaty ceramiczne.
Prace remontowe obejmowały:
zerwanie lamperii, wygładzenie
powierzchni ścian, które zostały
pomalowane w jasnych odcieniach bieli
i szarości. Wymienione zostały drzwi z
klatki schodowej. Dokonano
poziomowania podłogi, na którą
położono płytki ceramiczne oraz

w y m i e n i o n o
oświetlenie poprzez
zamontowanie nowych
o
p
r
a
w
oświetleniowych. Sala
diametralnie zmieniła
s w ó j w y g l ą d ,
prezentując obecnie
nowoczesne i ciepłe
wnętrze, zapewniające
bezpieczeństwo oraz
komfort podczas zajęć.
Prace remontowe

Nowa pracownia plastyczna swoim nowym wyglądem zachęca do udziału w zajęciach.

objęły swoim zasięgiem również
korytarz, który został odmalowany i
zyskał nowy, estetyczny wygląd.
Poprzez remont sali, dzieci i młodzież
uczestnicząca w zajęciach zyskała
nową, czystą salę, wyposażoną w
niezbędne materiały i narzędzia
plastyczne a kolorowe rysunki na
ścianach dodatkowo poprawiają
atmosferę oraz zachęcają do udziału w
nich.
Szczegółowy harmonogram zajęć
plastycznych dostępny jest na stronie
www.gok.psary.pl i pod numerem
32/267-22-59. Informujemy, iż istnieje
możliwość częściowego zwolnienia z
opłaty za zajęcia, na które uczęszczają
dzieci. Dokładne informacje, znajdują
się w regulaminie zajęć dostępnym na
stronie lub w siedzibie GOK w
Gródkowie. GOK.
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Uczniowie z Sarnowa debatowali na temat aktywnej demokracji
Uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
realizując projekt Bezpieczna szkołademokratyczny kraj, wzięli udział w
debacie pt. „Nasza szkoła ku aktywnej
demokracji”.
Debatę otworzyła prezentacja,
ukazująca historię praw człowieka w
Polsce i na świecie oraz generację praw
człowieka, przykłady ich łamania.
Podczas spotkania uczniowie klas IVVI przedyskutowali najważniejsze
kwestie związane z demokracją oraz
związane z nią prawa człowieka i
obywatela.
Uczniowie z Sarnowa mieli okazję
wyrazić swoje zdanie m.in. na temat tego,
czy:
dzieci powinny mieć prawa, jak
wygląda demokracja w naszej szkole, w
jaki sposób ZSP Nr 2 w Sarnowie
kształtuje społeczeństwo obywatelskie.
Całą debatę prowadziła i
koordynowała Paulina Żak z klasy VI,
przedstawicielka Samorządu
Uczniowskiego.
Podczas debaty swoje poglądy mieli

Uczniowie z Sarnowa podczas debaty.

okazję zaprezentować uczniowie z klas
IV-VI oraz zaproszeni goście: Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w
Sarnowie Małgorzata Barańska,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Psary
Magdalena Gdesz-Sobczak, Radny
Gminy Psary Aleksander Jewak.

Debata pozwoliła uczniom
doświadczyć nowego sposobu
dyskutowania. Uczestnicy spotkania
chętnie prezentowali swoje zdanie,
przedstawiali spostrzeżenia, bronili
swojej argumentacji. ZSP Sarnów.

Na majówce w Dąbiu królował styl country
Pomimo chłodnej i wietrznej pogody,
humory oraz nastrój nie opuściły
uczestników tegorocznej majówki,
która odbyła się 11 maja w budynku
remizy OSP w Dąbiu. Hasłem
przewodnim niedzielnej imprezy był
styl country.
Na scenie zaprezentowały się gminne
zespoły śpiewacze, których członkowie
w kolorowych strojach z kowbojskimi
akcentami oraz skocznymi piosenkami
porwali licznie zgromadzoną
publiczność do wspólnego śpiewania i
zabawy. Organizatorzy przygotowali dla
uczestników ciekawą niespodziankę,
jaką były konkurencje sportowe. Chętni
zawodnicy, mogli zgłosić się do czterech
konkurencji. Jedną z nich była tzw.
maczuga, polegająca na pięciokrotnym
odbiciu papierowym kijem
baseballowym piłeczek tenisowych. Po
zaciętej dogrywce zwycięzcami zostali
państwo Halina i Władysław Gancarz.
Kolejną dyscypliną, w której rywalizowali
ochotnicy był rzut drewnianym balem. W
tej zabawie bezkonkurencyjny okazał się
Zenon Będkowski, rzucając balem na
odległość ponad 4,5 metra. Najbardziej
emocjonującą konkurencją dla widzów i
zawodników było przeciąganie liny, w
którym zwyciężyli panowie Mieczysław
Horzela oraz Tadeusz Woźniak. W cięciu
drzewa piłą stylem „moja-twoja” w
sportowe szranki stanęły aż 4 pary, w tym

Zawody w przecinaniu drewna na czas dostarczyły zawodnikom wielu emocji.

reprezentantki zespołu Górzanie, które
zajęły drugie miejsce przecinając drzewo
w nieco ponad 30 sekund. O włos w tej
rywalizacji zwyciężyli panowie Zenon
Będkowski i Włodzimierz Kotuła,
pokonując panie jedynie o kilka sekund.
Do sportowego współzawodnictwa oraz
głośnego dopingu publiczność zachęcał
prowadzący zawody Adam Adamczyk.
Na zakończenie po występach wszystkich
zespołów oraz wręczeniu nagród

zwycięzcom sportowych zmagań, na
scenie zagrali Jarosław Woźniczka z
zespołem Garden Party. Wójt gminy
Psary Tomasz Sadłoń, wręczając nagrody,
pogratulował i podziękował wszystkim
uczestnikom oraz mieszkańcom za
przybycie na majówkę pomimo
niesprzyjającej pogody. Wśród gości byli
również sekretarz gminy Psary Mirella
Barańska – Sorn oraz Dyrektor GOK Anna
Nagły. GOK.
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Dbajmy o miejsca, z których wspólnie korzystamy
Okres wiosny i lata to czas, kiedy
korzystamy z gminnych obiektów
rekreacyjnych. Pamiętajmy więc o tym,
by użytkować je tak, aby zachowały
należytą estetykę i służyły nam jeszcze
przez wiele sezonów.
Stosujmy się do zasad korzystania z
placów zabaw i boisk. Szczególnie
podczas korzystania z obiektów, które
wyłożone są miękką gumową
nawierzchnią z poliuretanu, zwróćmy
uwagę, w jakim obuwiu na nie
wchodzimy. Buty, tzw. korki czy szpilki,
uszkadzają podłoże, powodując w nim
dziury, których załatanie wiąże się z
koniecznością wypełnienia większego
ubytku. Chodzenie w obuwiu sportowym
nadającym się na tego typu nawierzchnie
uchroni również nogi przed skręceniem
na miękkim poliuretanie. Zniszczenia
których dokonujemy, często
nieświadomie, mimo iż wydają się być
drobnymi usterkami, mogą wiele
kosztować zarządcę obiektu.
Przestrzegajmy również zakazu
spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
który obowiązuje we wszystkich
miejscach publicznych w naszej gminie,
do których zaliczane są również obiekty
sportowe i rekreacyjne. Jeśli widzimy
osoby łamiące ten zakaz, zwróćmy im
uwagę lub zgłośmy sprawę do opiekuna
obiektu, do którego numer telefonu
znajdziemy na tablicy informacyjnej,
każdego obiektu sportowego.

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw za budynkiem OPS w Psarach, w pierwszych
miesiącach jej użytkowania została uszkodzona przez chodzenie po niej w
nieodpowiednim obuwiu.

Nie pozostawiamy po sobie śmieci.
Wyrzucajmy je do koszy i uczmy nasze
dzieci również takiego postępowania. Jeśli
zobaczymy odpady, które ktoś pozostawił
w nieodpowiednim miejscu,
posprzątajmy je. Pamiętajmy, że swoim
zachowaniem dajemy przykład innym.
Postarajmy się o to, by pieniądze z
naszych podatków przeznaczane były na
nowe inwestycje a nie na usuwanie szkód
na tych istniejących. My, jako mieszkańcy

gminy, a zarazem użytkownicy tego
terenu musimy dbać o czystość i
utrzymanie należytego porządku w
miejscu, w którym przebywają i bawią się
nasze dzieci. Tylko wspólne działanie
pozwoli ochronić nasze otoczenie przed
zniszczeniem oraz uczyni je estetycznym
i przyjaznym dla nas i naszych rodzin.
Red.

Juniorzy Orła Dąbie mają na koncie kolejne zwycięstwo
Nie lada gratką okazał się dla naszej
piłkarskiej grupy Juniorów, Turniej o
Puchar Prezesa Tęczy Błędów
rozegrany na Orliku w Dąbrowie
Górniczej, który odbył się 13 kwietnia.
Na porannej zbiórce o godz. 7:30 przy
Gimnazjum w Psarach,
prawdopodobnie jeszcze nikt nie
spodziewał się, jak bardzo owocny
okaże się przebieg całych zawodów.
Punktualnie o godz. 9:00 w strugach
deszczu i przy bardzo porywistym
wietrze do rywalizacji stanęło 6 drużyn.
Mecze rozgrywane były systemem
"każdy z każdym", 1x18 min.
Serię zwycięstw Orzeł Dąbie
rozpoczął wygraną 3:0 z MKS-em
Sławków. Kolejny mecz z Pionierem
Ujejsce przyniósł wynik 4:1. Warto
zauważyć, że była to jedyna stracona w
całym turnieju bramka. Trzecie z rzędu
zwycięskie spotkanie 3:0 z drużyną
Niwy Brudzowice uplasowało naszych
zawodników w samej czołówce tabeli.

Dwa pozostałe mecze z najsilniejszymi
w zawodach rywalami okazały się dla
naszych piłkarzy kluczowe.
Jednobramkowe zwycięstwo z
gospodarzami Tęczą Błędów oraz
wygrana 2:0 z Zantką Chorzów nie
pozostawiły już żadnych wątpliwości,
kto jest absolutnym zwycięzcą całego
turnieju. Kiedy już wszystkie miejsca w
tabeli zostały obsadzone, do
rozwiązania pozostała już tylko kwestia
indywidualnych nagród. Komisja
złożona z trenerów wszystkich
biorących udział w zawodach drużyn,
jednogłośnie wybrała naszego
zawodnika Kamila Foltynowicza
najlepszym bramkarzem Turnieju.
Otrzymał on w upominku statuetkę oraz
nagrodę rzeczową. Młodzi piłkarze po
odebraniu zwycięskiego Pucharu
podziękowali trenerowi Krzysztofowi
Płachcińskiemu za przygotowanie, trud,
wsparcie i pracę, jakie zawsze wkłada w
ciągłe ich szkolenie. Dużą rolę w

sukcesie młodzieżowców odegrała
również możliwość treningów w ramach
Akademii Piłkarskiej na Orliku przy
Gimnazjum w Psarach. Specyfika tego
boiska pozwoliła im bowiem pewnie
poczuć się na murawie już od pierwszej
minuty. Pełni optymizmu i wiary w
siebie Juniorzy już 3 dni później, na
meczu sparingowym z CKS-em Czeladź,
po raz kolejny udowodnili świetną formę
wygrywając mecz 3:1. Swoje
umiejętności, potwierdził także
napastnik Damian Gęborski, strzelając
hat - tricka, tym samym dopisując do
swych turniejowych bramek 3 kolejne.
Na trenera i drużynę już czekają kolejne
zadania i cele, a najbliższy sprawdzian
przed rozpoczęciem rundy rewanżowej
w lidze już wkrótce. Bramki z turnieju
można obejrzeć na stronie psarskiego
kompleksu sportowego Orlik:
www.orlik.psary.pl w zakładce filmiki.
K.D.
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Zwiedzanie miejsc po kopalniach i szybach górniczych
Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Górnictwa Koło „Zagłębie” w
Będzinie istnieje już ponad 10 lat.
Zrzesza inżynierów i techników (osoby
dozoru) ze zlikwidowanych
zagłębiowskich kopalń węgla (głównie z
kopalń „Jowisz”, „Grodziec”).

Na tegorocznym noworocznym
spotkaniu członków i sympatyków
(z gminy Psary jest 12 osób) w planie
pracy ustalono zwiedzanie terenów
byłych kopalń i szybów górniczych na
terenie Psar. Spotkanie i zapoznanie się ze
wspomnianymi terenami nastąpi już w

czerwcu. Przypominamy że, na terenie
gminy Psary było 6 kopalń węgla. Jedną z
nich była kopalnia „Tadeusz”, a jednym z
szybów górniczych był szyb „Trzcionka”.
Organizacją wycieczek po terenach
dawnych wyrobisk węgla zajmą się
członkowie Stowarzyszenia.B.C.

Wspomnienie o Karinie Ciepieli
W maju odeszła od nas Karina
Ciepiela, utalentowana artystka, która
urodziła się i większość swojego życia
spędziła w Psarach. Największą pasją
Kariny, którą sporo osób znało pod
pseudonimem Amellia była fotografia.
Jej wrażliwość miała również
odzwierciedlenie w poezji, malarstwie
i rękodzielnictwie. Tworzone przez
nią rzeczy były nietuzinkowe, zawsze
zawierały w sobie mistyczną część
świata jej niezwykłej wyobraźni.
Karina urodziła się 1 lipca 1975 r. w
Psarach, jako córka Henryka i Bożeny.
Chodziła do Szkoły Podstawowej w
Psarach, a średnie wykształcenie
ogólnokształcące zdobyła w
Sosnowcu. Pracowała nieprzerwanie w
administracji w Szkole Podstawowej nr
12 w Dąbrowie Górniczej oraz jako
księgowa w Miejskim Klubie „Maczki”
w Sosnowcu.
Od najmłodszych lat interesowała
się poezją (pisała wiersze), a następnie
od 2004 r. – fotografią. Była
założycielką i członkiem
Stowarzyszenia Fotograficznego
„Wizjonerzy”, które liczyło ok. 30

osób. Organizowała i uczestniczyła w
wielu wystawach fotografii, które miały
miejsce między innymi: w Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Opolu,
Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie
Górniczej, czy w Tarnowskich Górach.
Karinę fascynowały fotografie miejsc
opuszczonych i tajemniczych. Z grupą
osób, zajmujących się amatorsko
fotografią, organizowała wyjazdy w
różne części kraju, by móc wykorzystać
je w swoich pracach. Miejscem
szczególnie ulubionym i jej bliskim
była Cementownia w Grodźcu, którą
nazywała „Królową cementowni”. To
tutaj stworzyła wiele swoich pełnych
mrocznego mistycyzmu i tajemnic
prac. Było to miejsce, do którego
zawsze chętnie wracała, aby
zrealizować swoje kolejne wizje.
Podczas wyjazdów plenerowych
rozkochiwała w fotografii
początkujących adeptów tej sztuki.
Zawsze mówiła, że każdy powinien
posiadać w swoim życiu pasję, w której
może się bez reszty zatracić.
Przez ostatnie półtora roku Karina
głównie tworzyła biżuterię. Jej
ulubioną techniką była metoda

Jedna z prac Kariny Ciepieli.

zatapiania różnych przedmiotów w
żywicy. Zwłaszcza części zegarków.
Pomimo wielkiego talentu, była
osobą skromną, nigdy nie udało nam
się jej namówić do wywiadu na łamach
naszej gazety.
Dla wszystkich osób, którym dane
było ją poznać, na zawsze zostanie w
pamięci jako artystka z sercem
otwartym na drugiego człowieka.
Miała w sobie dużo wrażliwości i
empatii, przez co dla wielu była
wsparciem.
Do ostatnich dni swojego życia
pracowała i tworzyła. Śmierć nastąpiła
nagle i niespodziewanie. Zmarła 2
maja, pochowano ją na cmentarzu
parafialnym w Psarach.
Jej prace można obejrzeć na
stronach internetowych:
www.amellia.digart.pl oraz
www.warsztatameliowy.
blogspot.com. W przyszłym roku
zostanie wydany album z fotografiami
wykonanymi przez Amelkę, czyli
Karinę Ciepielę.
Marcin Palka, Bolesław Ciepiela,
Milena Sobieraj.
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Gminna Biblioteka Publiczna
serdecznie zaprasza na:
Spotkanie Autorskie z Marią Czubaszek,
które odbędzie się 10.06.2014r. o o godz. 17:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie
Wstęp bezpłatny!

Równe szanse
na starcie
- przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Psary

Za
p
do rasz
w udz amy
pro iał
jek u
cie

Gmina Psary ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie, którego celem jest zapewnienie
dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy.
Uczestnikami projektu mogą zostać dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz dzieci i młodzież
niepełnosprawna. Osoba przystępująca do projektu powinna posiadać miejsce zameldowania
na terenie Gminy Psary, a także być uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjalnej. Uczestnik
projektu otrzymuje wsparcie w postaci komputera wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz
z dostępem do Internetu a także zapewniony udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera
i Internetu. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje dzieciom i młodzieży z rodzin
o najniższych dochodach na 1 członka rodziny.
Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin projektu dostępne będą w Urzędzie Gminy w Psarach
w pok. 209 oraz na stronie internetowej www.psary.pl. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od
15 maja 2014 r. do 15 czerwca 2014 r. do godz. 15.00. w Urzędzie Gminy w Psarach
w Kancelarii Ogólnej. Więcej informacji uzyskać można w urzędzie w pok. 209 lub pod
numerem telefonu: 32 294 49 32.
GMINA

PSARY
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Święto Konstytucji 3 Maja 2014
Pomimo chłodnej i deszczowej pogody w sobotni
poranek, po raz kolejny w naszej gminie odbyły się
uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Tegoroczne święto odbyło się w Sarnowie.
Uroczystą Mszę Świętą w kościele pw. Jezusa Chrystusa
Dobrego Pasterza odprawił ks. proboszcz dr Mirosław
Wilk. Po jej zakończeniu, korowód z pocztami
sztandarowymi organizacji społecznych, szkół, gośćmi
oraz mieszkańcami przeszedł ulicami Sarnowa do
Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna.
Podczas uroczystości odśpiewano „Hymn Polski”
oraz „Rotę”. Głos zabrał również wójt gminy Psary
Tomasz Sadłoń, który podkreślił w swoim przemówieniu
jak ważna dla Polaków jest historia oraz potrzeba
obchodzenia tego święta. Na zakończenie wójt
podziękował wszystkim za tak liczne uczestnictwo w
tegorocznych obchodach. Po części oficjalnej
zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć występy
artystyczne przygotowane przez uczniów i
przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr
2 z Sarnowa oraz występy gminnych zespołów
śpiewaczych: Zagłębianki, Górzanie oraz OD...DO...
Wśród zaproszonych gości w tegorocznych
obchodach udział wzięli: radni Gminy Psary z
Przewodniczącym Rady Jacentym Kubicą na czele, wójt
gminy Psary Tomasz Sadłoń, wraz z kierownictwem
Urzędu Gminy, przedstawiciele Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych RP, kierownicy i
dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych,
przedstawiciele Związku Pszczelarzy, członkowie
Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń
Wiejskich, urzędnicy oraz mieszkańcy gminy. Red.

Msza Święta w Kościele w Sarnowie.

Uroczysty przemarsz do Ośrodka Kultury w Sarnowie.

Wystąpienie wójta gminy Psary.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

Uczniowie z Sarnowa w barwnych strojach na scenie.

Występ zespołu Zagłębianki.

Wójt Gminy Psary
serdecznie zaprasza na

AMATORSKIE WYŚCIGI KOLARSKIE
O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY dla dzieci i młodzieży z gminy Psary

START godz. 12:00 stadion ISKRA Psary
HARMONOGRAM: 12:00-12:40 zapisy
12:45 start dzieci, wyścig po płycie boiska
14:15 start młodzieży, wyścig szosowy na 10 km
regulamin dostępny na stronie: www.psary.pl

Program artystyczny:
15:00 wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom wyścigu kolarskiego
15:30 pokazy artystyczne: akrobatyka, taniec nowoczesny,
występy dzieci i młodzieży ze szkół,

- teatr MORALITET z Krakowa w przedstawieniach:
16:00 „Skrzaty ze starej szafy”
18:00 „Smoczy festyn”
- konkurs plastyczny, gry i zabawy sportowe

BEZPŁATNE DMUCHAŃCE:
sumo

bungee run

mega twister

bramka celnościowa
basen z piłeczkami
plac zabaw

GMINA

PSARY
TU ŻYJE SIĘ WYGODNIEJ

