Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego
dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów,
życzy
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Przywitaliśmy wiosnę
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Polakowskiego w Strzyżowicach powitali wiosnę
II Zawodami Balonowymi. W powietrze poszybowało
230 zielonych balonów, do których przymocowane
zostały wizytówki uczniów ze zdjęciem szkoły, adresem
i prośbą o odesłanie przyczepionego bileciuku.
Już drugi rok Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach
realizuje program Comenius – uczenie się przez całe życie.
Tytuł Projektu brzmi „Wasz świat. Nasz świat. Akcje
i innowacje w naszym lokalnym środowisku”, który
ukierunkowany jest na działania proekologiczne. Stąd też
nadruk na balonach „Chroń Ziemię. Szanuj zieleń”,
dodatkowo na wizytówkach widnieje napis „Dbamy
o środowisko, segregujemy odpady”.
Akcja uczy najmłodszych mieszkańców gminy jak ważne
jest dbanie o przyrodę i życie w zgodzie z ekologią.
Uczniowie, dzięki niej, dowiadują się jak mogą ustrzec
planetę przed katastrofą ekologiczną.
W naszej gminie możemy segregować odpady wyrzucając
je do worków dostarczanych bezpłatnie przez firmy,
z którymi mieszkańcy podpisali umowy na wywóz
odpadów komunalnych. Według prawa Unii Europejskiej

Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń

Przewodniczący Rady
Gminy Psary
Jacenty Kubica

do 2010 roku na wysypiska miało trafiać nie więcej niż 75 proc.
śmieci, a w 2020 roku już tylko 35 procent. Reszta ma być
posegregowana, a później poddana recyklingowi. Jeśli kwoty te
będą przekroczone na gminy zostaną narzucone gigantyczne
kary. Jak podaje dziennik Metro na dziś wyrzucane jest
bezpowrotnie aż 95 proc. odpadów.
Zawody balonowe to efekt współpracy całej społeczności
szkolnej, Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły w Strzyżowicach. Jego celem jest między innymi
przekazywanie proekologicznych zachowań najmłodszym.
W ubiegłym roku zwycięski balon wylądował 255 km od szkoły,
w miejscowości Pstrągowa. Balony zwycięzców otrzymują
nagrody ufundowane przez sponsora, a osoby odsyłające
wizytówki stosowne podziękowania i symboliczne upominki.
- Z niecierpliwością czekamy na powrót wizytówek,
a najbardziej na dołączone do nich listy, zdjęcia, pocztówki
i foldery - mówi dyrektor SP w Strzyżowicach Dorota PronobisKościńska.
Aby mieć pewność, że zima nie wróci uczniowie z klasy
III SP w Strzyżowicach utopili Marzannę, co zostało
udokumentowane i zostanie zamieszczone w „Magazynie
wiosennym”, z którym zapoznają się uczniowie ze szkół
partnerskich. Red.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach podczas II Zawodów Balonowych.

“Każdy może pływać”, nauka pływania dla dzieci z terenu
Gminy Psary
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina” zdobyło 19 000 zł na naukę pływania dla uczniów szkół
podstawowych z Gminy Psary ze środków funduszu Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w Ministerstwie Sportu i
Turystyki. Jeszcze w zeszłym roku złożono wniosek na dofinansowanie w 2011r. zajęć sportowych dla uczniów. Całkowity
planowany koszt realizacji zadania będzie wynosił około 27 700 złotych z czego blisko 9 tysięcy dołożyła Gmina Psary.
Dzięki temu projektowi dzieci z klas drugich będą mogły nauczyć się nie tylko pływania, ale również zachowania
w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych i basenów.
Dodatkowo wzbogacona zostanie oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci z terenu gminy. Zajęcia poprawią kondycję fizyczną
oraz pomogą leczyć często spotykane u dziewięciolatków schorzenia kręgosłupa. „Dzieci z klas 0-III są podatne na wzorce
ruchowe oraz gotowe do wykonania każdego ruchu. Skłania to, zatem do jak najwcześniejszego opanowania umiejętności
pływania. Dlatego chcemy propagować tę formę ruchu wśród dzieci. Rozbudzać w nich pasję pływania i chęć do uprawiania tej
dyscypliny nie tylko w wieku szkolnym, ale przez całe życie. Pływanie i proces uczenia się ruchu w wodzie powinny uczniom
dostarczać wiele radości, przyjemności, zadowolenia, satysfakcji i odprężenia. Rozwinąć zdolności merytoryczne, zahartować,
wpłynąć na sferę psychiczną poprzez wyrabianie odwagi, zdyscyplinowania, systematyczności, pracowitości oraz
samodzielności. Dlatego postanowiliśmy, że projektem obejmiemy właśnie dziewięcioletnie dzieci ze Szkół Podstawowych
Gminy Psary. Uważamy, że jest to najlepszy okres, ponieważ są już na tyle duże i samodzielne, aby jeździć na basen
z opiekunami i instruktorami bez opieki rodziców, a są w najkorzystniejszym wieku do rozpoczęcia nauki pływania. Zależy nam
na tym, by na basen jeździły głównie dzieci z problemami zdrowotnymi, oraz
z rodzin dysfunkcyjnych podległych Ośrodkowi Pomocy Społecznej” – mówi
Prezes Stowarzyszenia Adam Adamczyk.

Fot. Dreamstime

W zajęciach tygodniowo będzie mogło wziąć udział 60 uczestników,
po 15 uczniów z każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy, w okresie
kwiecień- czerwiec, wrzesień- listopad. Zajęcia będą odbywały się na basenie
znajdującym się przy Al. Zwycięstwa na Osiedlu Gdańskim w Ząbkowicach w
Dąbrowie Górniczej, a w programie weźmie udział czterech wolontariuszy,
którzy będą pomagać przy organizacji zajęć i merytorycznej stronie projektu.
Red.

Dodatkowe zajęcia sportowe
w szkołach
Nowe władze samorządowe gminy postanowiły przeznaczyć 150
tysięcy złotych z budżetu na wsparcie działających w gminie
stowarzyszeń- jest to o 30 tysięcy więcej niż było założone
pierwotnie.
Dzięki temu w Gminie zwiększy się znacznie ilość zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży. Powiększą się tym samym środki dla dwóch
uczniowskich stowarzyszeń sportowych. UKS Gimnazjum otrzyma 27
300 złotych, a Stowarzyszenie Sportowa Gmina 27 700zł . Otrzymane
pieniądze pozwolą zorganizować wiele wydarzeń sportowych w
gminie, między innymi kolejną edycję zawodów kolarskich, naukę
pływania dla dzieci z klas drugich szkół podstawowych, różnorodne
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz osób z Klubu Seniora
zrzeszonych w Związku Emerytów i Rencistów. Uzyskane fundusze
pomogą promować rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych w naszej gminie.
Wsparcie samorządu pozwoli na przeprowadzenie co tydzień
dodatkowych godzin zajęć sportowych w szkołach podstawowych i
gimnazjum. W Szkole Podstawowej w Dąbiu i Sarnowie będzie ich
sześć. W Szkole Podstawowej w Strzyżowicach i Gródkowie cztery.
Poza wymieniony godzinami dzieci z każdej ze szkół podstawowych
będą miały po jednej godzinie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz
wezmą udział w nauce pływania realizowanej przez Stowarzyszenie
Sportowa Gmina. Gimnazjum natomiast zyska dziesięć godzin
tygodniowo, z czego trzy przeznaczone będą dla Klubu Seniora.
Młodzież z Gimnazjum będzie mogła grać w koszykówkę, siatkówkę
tenisa stołowego oraz piłkę nożną. Red.

Wkrótce ruszy remont
ulicy Granicznej
W kwietniu ma ruszyć II i III etap remontu ulicy
Granicznej w Psarach i Strzyżowicach. Według
harmonogramu prace potrwają do września.
Pierwszy etap remontu nawierzchni drogi został
zrealizowany w ubiegłym roku i obejmował prace
związane z odbudową podbudowy nawierzchni
asfaltowej od pawilonów do ulicy Belnej. Kolejnyi
powinien się zacząć w kwetniu i będzie obejmował
dobudowanie chodnika i warstwy wierzchniej
z asfaltobetonu. W związku z trwaniem robót przy
budowie i modernizacji będą występowały
utrudnienia w ruchu. Na odcinku od trasy 913 do
ulicy Belnej w okresie od maja do lipca. Z kolei trzeci
przy odcinku od trasy 913 od granic miasta
Wojkowice w okresie od maja do sierpnia.
Całkowity koszt inwestycji będzie opiewał na około
3 938 703 złotych brutto z czego do zapłacenia
w 2011 roku jest 2,5 miliona złotych brutto. We
wrześniu ubiegłego roku gmina zgłosiła wniosek
o dofinansowanie remontu ulicy do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
potocznie nazywanej “schetynówką”. Gmina ma
nadzieję, że uda się pozyskać dofinansowanie
w kwocie 1 567 000 z tego źródła. Na razie nasz
wniosek jest na liście rezerwowej ponieważ w
ubiegłym roku w pierwszej kolejności środki
przyznawane były dla terenów powodziowych. Red.

Nowe stawki cen wody
Podczas sesji Rady Gminy Psary, która odbyła się dnia 28
marca 2011 roku, Radni zatwierdzili nową taryfę na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Psary, opracowaną przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach. Cena za
metr sześcienny wody wzrosła o 5,56% to jest
o 19 groszy netto i wynosi obecnie 3,99 brutto. Ostatnia
regulacja cen wody miała miejsce ponad dwa lata temu.
Dyrektor zakładu motywuje powstałą podwyżkę cen wody
wzrostem inflacji, którą w roku wprowadzenia nowej taryfy
założono w oparciu o podstawowe wskaźniki
makroekonomiczne w latach 2009-2014, które stanowią
załącznik do uzasadnienia ustawy budżetowej na 2011 rok.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3%,-3%,
wskaźnik wzrostu cen paliw płynnych – 9%, wskaźnik
wzrostu opłat za energię elektryczną – 10% (globalne
nakłady finansowe zakładu na zakup energii elektrycznej
w roku 2010 w stosunku do roku 2009 wzrosły o 8%, przy
minimum wzrostu w roku 2011 o kolejne 2% sumarycznie
powoduje wzrost 10%). Na przestrzeni lat 2009-2011
nastąpił również wzrost opłat na poziomie 7% z tytułu opłaty
środowiskowej. Wzrost poziomu kosztów, głównie energii
elektrycznej, materiałów warunkujących bieżące utrzymanie
i eksploatację sieci wodociągowej oraz opłaty
środowiskowej dłuższy czas nie znalazł odzwierciedlenia w
cenie wody. Ostatnia zmiana poziomu ceny wody miała
miejsce w lipcu 2009 roku. Od tamtej pory jak mówi
Dyrektor Zakładu Jerzy Wyporski - Wzrost czynników
cenotwórczych znacznie ograniczył możliwości zakładu w
zakresie przeprowadzania remontów sieci oraz działań
inwestycyjnych. Według oceny dyrektora konieczną
działalnością jest stopniowa modernizacja większości
rurociągów na obszarze gminy poprzez ich wymianę. Stan
sieci wodociągowej bowiem na terenie naszej gminy jest
niezadowalający. Skutkuje to jej wysoką awaryjnością,

Gminne drogi będą
lepiej naprawiane
Gmina zakupiła zagęszczarkę
marki Pezal Pc100, ważącą
98kg, która służy do ubijania
asfaltu i kruszywa na gorąco.
Dzięki niej ubytki w drogach
gminnych będą lepiej
uzupełniane przez brygadę
działającą na naszym terenie.
Red.

pociągającą za sobą skutki w postaci strat wody
co z kolei powoduje pogorszenie jakości dostarczanej
mieszkańcom wody. Nasza sieć jest wysoce awaryjna, na
954000 m3 wody wydobytej w 2010 roku z ujęć na terenie
gminy odnotowuje się straty na poziomie 45%. Taki poziom
strat wody jest nie do zaakceptowania, ponieważ drastycznie
obniża on rentowność działalności zakładu wodociągowego.
Dzisiejsza cena wody nieprzekraczająca 4 zł brutto za m3 to
efekt korzystania wyłącznie z wody z naszych gminnych
ujęć. Ich wydajność powinna pozostać na obecnym poziomie
przez przynajmniej 20 lat jednak nikt nie da 100 % gwarancji,
że tak właśnie będzie. Aby ograniczyć straty wody konieczna
jest wymiana starej i podatnej na awarie sieci wodociągowej.
Jest to również jedyny sposób na poprawę jakości wody
dostarczanej odbiorcom, gdyż wszelkie zanieczyszczenia
wody pojawiające się u odbiorców pochodzą z sieci, a nie z
ujęć wody, które są regularnie badane pod względem
fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jeszcze w tym roku zlecone zostanie wykonanie
dokumentacji technicznej wymiany wodociągu
Ø 400/ Ø 200mm od granicy gminy z Toporowicami przez
Dąbie, Malinowice, Psary (ul. Malinowicką, Wiejska,
Szkolna do ulicy Granicznej). Nowa taryfa jest więc
niezbędnym elementem pozwalającym na generowanie
większych zasobów finansowych, umożliwiających
realizację założonych działań.
Podwyżka cen wody nie powinna nadszarpnąć znacząco
domowego budżetu. Czteroosobowa rodzina przy
średniomiesięcznym zużyciu wody ustalonym w oparciu o
przeciętne normy zużycia wody na poziomie 10 m3 i przy
uwzględnieniu podwyżki zapłaci miesięcznie około 2,06
złotego więcej. Red.

Korzystny
przetarg na
budowę ulicy
Reymonta
Został rozstrzygnięty przetarg
na remont drogi gminnej,
ulicy Reymonta w Psarach.
W jego wyniku spośród 16
firm dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Wygrała firma “Drogrem”
oferując cenę 193 739.91
tysięcy złotych brutto.
Kosztorys inwestorski
zadania opiewał na 440
588,46 złotych brutto. Zakres
prac obejmuje remont
nawierzchni, przebudowę
poboczy i odwodnienie drogi.
Red.

Wójt Gminy Psary
oraz Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają
na uroczystość z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 - go Maja pn. „Witaj majowa
Jutrzenko”, która odbędzie się:
3 maja 2011 r. w Dąbiu
Program uroczystości:
10:00 Msza święta w Kościele
Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP
w Dąbiu.
11:00 Montaż słowno - muzyczny
pn. „Witaj majowa Jutrzenko”
w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego
Dąbie w remizie OSP Dąbie
11:45Pieśni patriotyczne w wykonaniu
zespołów artystycznych z terenu
Gminy Psary w remizie OSP Dąbie
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Nowa organizacja obsługi finansowej oświaty gminnej
Na marcowej sesji Rady Gminy Psary podjęta została uchwała o likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,
jednostki powołanej w 1996 roku do obsługi administracyjno – finansowej placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Psary.
Z dniem 1 lipca br. obsługa finansowo-księgowa przeniesiona zostanie do poszczególnych placówek, a zadania organu
prowadzącego realizowane będą przez dwóch pracowników zespołu zatrudnionych do pracy w Urzędzie Gminy. Twórcy
wprowadzanych zmian mają nadzieję na usprawnienie współpracy poszczególnych dyrektorów szkół ze swoim księgowymi
oraz na oszczędności finansowe powstałe z likwidacji jednostki budżetowej. O decyzje związaną z likwidacją ZOSiPu
spytaliśmy Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia, Radną Gminy Grażynę Polasiak oraz Dyrektor Przedszkola w Sarnowie Ewę
Sus. Red.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń:

Radna Gminy Psary Grażyna Polasiak:

- Bardzo wnikliwie przeanalizowałem działalność Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz wysłuchałem także
propozycji dyrektorów szkół i przedszkoli, dotyczących
usprawnienia funkcjonowania administracyjno- finansowej
obsługi naszych placówek. Wzięliśmy także pod uwagę
obecny stan prawny po zmianie ustawy o finansach
publicznych, która jednoznacznie nakazuje by dyrektor
jednostki budżetowej, jaką jest szkoła zatrudniał księgową w
swojej placówce. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw
postanowiłem przedstawić radnym propozycję reorganizacji
systemu obsługi finansowej naszych szkół, która uzyskała
ich pełną akceptację. Księgowe zatrudnione w ZOSiP
zostaną od lipca zatrudnione w jednostkach oświatowych
które obsługiwały, a pozostali pracownicy zespołu przejdą do
pracy w Urzędzie Gminy, a więc nikt nie straci pracy.
Kluczową decyzją w całym planie reorganizacji było dodanie
do obowiązków sekretarza Gminy Psary nadzoru nad oświatą
i przeniesienie dotychczasowgo Dyrektora ZOSiP Mirellę
Barańską-Sorn na stanowisko sekretarza urzędu.
Przeprowadzone zmiany są pożyteczne i cieszę się, że radni
jednogłośnie je poparli. Szkoły zyskają dodatkowego
pracownika, dyrektorzy większą kontrolę nad finansami
swoich placówek, a gmina zaoszczędzi, bo będzie o jedną
jednostkę organizacyjną mniej. Fakt, że będziemy mieli o
jednego dyrektora gminnej jednostki mniej to około 90
tysięcy złotych oszczędności na rok.

- Nad wprowadzoną zmianą dyskutowaliśmy już wiele lat
temu. Aby dyrektor placówki oświatowej, mógł
odpowiadać w pełni za finanse swojej firmy i mieć nad
nimi pełny nadzór, winien mieć księgowość i podległego
pracownika u siebie. Nie może odpowiadać za" coś", czym
kieruje inny dyrektor. Dzięki temu, iż w związku
z likwidacją ZOSiP żadna z zatrudnionych tam osób nie
z o s t a ł a b e z p r a c y, g m i n a u z u p e ł n i ł a w a k a t
o kompetentnego pracownika jako Sekretarza, a całe
przedsięwzięcie przyniesie spore oszczędności, radni byli
jednogłośni.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają

na Wieczornicę poświęconą pamięci
Ojca Świętego Jana Pawła II
"Stworzeni do miłości",
która odbędzie się 29 kwietnia 2011
o godzinie 18:00
w Świetlicy Wiejskiej w Górze Siewierskiej
W programie montaż słowno - muzyczny oparty na
tekstach Karola Wojtyły
w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego "Górzanki"
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Dyrektor Przedszkola w Sarnowie Ewa Sus:
- W swojej długoletniej pracy dyrektora przedszkola
zawsze czułam pewien dyskomfort, w związku z tym, że
muszę się przemieszczać do księgowej i wiele spraw
załatwiać przez telefon. W codziennej pracy jest wiele
sytuacji, że księgowy czy dokumenty księgowe potrzebne
są "tu i teraz", nie tylko dla zarządzającego ale i dla
zatrudnionych w placówce pracowników. Sprzyjająca
dyrektorom decyzja Rady Gminy o zmianie obsługi
finansowo-księgowej i przeniesieniu księgowych do
placówek pozwoli we właściwy sposób wypełnić zapisy
ustawy o finansach publicznych i rachunkowości. Ułatwi
i usprawni również pracę intendentkom przedszkoli
w prowadzeniu dokumentacji i rozliczania żywienia
dzieci.

Damskie spotkanie przy herbatce
Odbyło się kolejne spotkanie pań z Lokalnej Grupy Kobiet
„18+VAT” .
Wieczór był bardzo udany. Samodzielnie przygotowane
przyjęcie, muzyka, zabawy, które rozbawiły do łez. Panie miały
okazję poznać się, porozmawiać nie tylko o sprawach
prozaicznych, ale i tych wzniosłych, które pieszczą duszę
i dzięki którym możemy poczuć się wyjątkowymi. Tym razem
honorowe członkostwa przyjęła Anna Dziuk- Sadłoń.

Msza dziękczynna za beatyfikację Jana
Pawła II

Wymienione zostały ważne kontakty oraz informacje, które na
pewno się przydadzą. Szczególnie, gdy dotyczą zdrowia
i kondycji fizycznej. Pomimo tego, że nazajutrz większość pań
musiała stawić się na swoim stanowisku pracy, spotkanie
trwało nadspodziewanie długo. To był damski wieczór, wieczór
jakich niewiele.

8 maja w kościele świętego Piotra i Pawła
w Psarach o godzinie 12.00 odbędzie się msza święta w
intencji beatyfikacji Jana Pawła II. W mszy weźmie
udział chór gimnazjalny.

Spotkanie zakończyło się wspólnym spacerem do domu
i deklaracją udziału w cotygodniowych zajęciach aerobiku
i nie tylko… GP.

Gminne podstawówki gotowe na przyjęcie sześciolatków
W większości państw Unii Europejskiej dzieci rozpoczynają naukę
w wieku 6 lat. W Polsce obligatoryjnie nastąpi to we wrześniu 2012
roku. Najbliższy rok szkolny 2011/12 będzie zarazem ostatnim,
w którym to rodzice mogą decydować o przyśpieszeniu startu
edukacyjnego swojego dziecka. W praktyce oznacza to, że na podjęcie
tej niewątpliwie trudnej decyzji, pozostało już niewiele czasu.
Spróbujmy więc dokonać krótkiej oceny sytuacji.

Uczniowie z chustą animacyjną, spadochronem.

Diagnoza edukacyjna przepustką do pierwszej klasy
Ministerialny pomysł obniżenia wieku szkolnego jest odpowiedzią na
współczesne realia. Przemiany cywilizacyjne sprawiają, że dzieci
wcześniej osiągają dojrzałość szkolną. Sześciolatki w większości są
intelektualnie gotowe do podjęcia nauki. Jeżeli do tego dodamy, że w ślad
za obniżeniem wieku obowiązku szkolnego idą zmiany podstawy
programowej, to oznacza, że dzieci będą kontynuować naukę na poziomie
dostosowanym do ich wieku. W klasach pierwszych pomimo tzw.
roczników mieszanych poziom nauczania powinien być wyrównany, bo
trafią tam wyłącznie dzieci wykazujące gotowość do rozpoczęcia nauki
popartą pozytywną diagnozą nauczyciela przedszkola lub poradni
pedagogiczno-psychologicznej.
Czy w takiej sytuacji warto czekać? Nie zapominajmy, że we wrześniu
2012 roku w pierwszej klasie skumulują się dwa roczniki. Spowoduje to
wzrost liczebności klas, a w perspektywie najbliższych kilkunastu lat
liczną konkurencję w szkołach kolejnych szczebli nauczania. Uczniom
będzie więc trudniej dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej
oraz na wybraną przez siebie wyższą uczelnię, ponieważ będą musieli
zmierzyć się z dwukrotnie większą liczbą kandydatów.
Kampania informacyjna dla rodziców
Aby ułatwić rodzicom podjęcie decyzji o wyborze drogi edukacyjnej
dziecka, w szkołach podstawowych trwa akcja informacyjno promocyjna.
Szkoły zapraszają na:

Zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci sześcioletnich prowadzone przez
nauczycieli obecnej klasy pierwszej, mających doświadczenie praktyczne
we wdrażaniu nowej podstawy programowej.

Zajęcia integrujące z dziećmi przedszkolnymi prowadzone przez ich
przyszłego wychowawcę, służące zapoznaniu z treściami nauczania oraz
zalecanymi warunkami i sposobami ich realizacji.
Podczas „dni otwartych drzwi” rodzice i dzieci będą mogli osobiście
przekonać się jak szkoły przygotowane są na przyjęcie sześciolatków.
Będzie to okazją do rzeczowego dialogu z dyrektorami placówek oraz
obecnymi i przyszłymi wychowawcami. Warto też śledzić informacje na
stronach internetowych szkół, gdzie wyodrębniono specjalne zakładki
poświęcone sześciolatkom, a także przeglądać najnowsze foldery
informacyjne szkół.

Przyjazne sale lekcyjne
Edukacja najmłodszych uczniów powinna
umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny
sposób wprowadzić ich w świat szkoły. To wymaga
zaplanowania w przestrzeni edukacyjnej miejsca do
nauki i rekreacji. Uczeń powinien mieć możliwość
pozostawienia w szkole części swoich
podręczników i przyborów szkolnych.
Najmłodszych uczniów nie obowiązują dzwonki na
lekcje i przerwy, a o czasie nauki i zabawy decyduje
nauczyciel. Takie praktyki obowiązują już
w naszych szkołach gminnych
-Pomieszczenia dydaktyczne dla najmłodszych to
prawdziwe wizytówki szkół. Dzięki projektom
unijnym „Radosna szkoła” i „Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy”, środkom
finansowym organu prowadzącego oraz wsparciu
Rad Rodziców wyposażyliśmy je w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, wspomagające rozwój dzieci mówi dyrektor SP w Dąbiu Grażyna Trzcionka. Pierwszaki nie siedzą cały czas w ławkach, uczą się
i bawią w swoich klasach, salkach rekreacyjnych,
korzystają z pracowni komputerowych, sal
gimnastycznych, a także nowych placów zabaw.
Wychodząc naprzeciw pracującym rodzicom
w nowym roku szkolnym w szkołach podstawowych
planowane jest dalsze wydłużenie czasu opieki
pozalekcyjnej nad dzieckiem.
Podejmując decyzję o posłaniu sześciolatka do
szkoły, rodzice będą się kierować przede wszystkim
dobrem własnego dziecka. Wierzymy, iż jednym z
aspektów tej trudnej decyzji będzie świadomość, że
w szkołach podstawowych Gminy Psary dzieci mają
zapewnione standardy sprzyjające ich właściwemu
rozwojowi, że trafią do placówek bardzo dobrze
przygotowanych na ich przyjęcie, wyposażonych w
nowoczesne pomoce oraz w pełni bezpiecznych.
Teresa Kosmala - Gąsior
Terminy „drzwi otwartych” w szkołach:

Uczniowie układają studnie Jakuba w ramach zajęć - “Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy”.

SP w Dąbiu - 05.05.2011 i 09.05.2011
SP w Gródkowie - 12.05.2011
SP w Sarnowie - 10.05.2011
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Spotkanie w sprawie
monografii Preczowa
W dniu 17.03.2011 w Ośrodku Kultury w Preczowie
odbyło się spotkanie z mieszkańcami i autorem książek
historycznych panem Bolesławem Ciepielą.
Spotkanie miało charakter przygotowujący do wydania
monografii Preczowa. Składało się z dwóch części.
Pierwsza była formą wykładu nt. historii regionu,
związanego z realizacją projektu „Z kaligrafią za pan brat”
zawierającą treści zawarte w projekcie
współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności, a administrowaną przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży. Druga część była
przybliżeniem informacji na temat powstania i rozwoju
administracyjnego miejscowości, szkolnictwa, życia
kulturalnego i religijnego jak również wielu działających
organizacji. W toku rozmów i wspólnej wymiany
doświadczeń zawiązała się grupa osób dzieląca się cennymi
informacjami na temat historii Preczowa, udostępniając
z prywatnych zbiorów archiwalne dokumenty w postaci
kronik, artykułów z czasopism lat powojennych, starych
fotografii itp..

W spotkaniu uczestniczyli prezes Stowarzyszenia
Autorów Polskich w Będzinie, inicjator i pomysłodawca
wydania monografii Bolesław Ciepiela, dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Urszula Nocoń, radny
Jarosław Nowak, sołtys Wojciech Kamecki, Leokadia Wieja
wieloletnia prezeska KGW i kierowniczka Świetlicy Wiejskiej
w Preczowie, prezes KGW Henryka Nicpoń, członek zarządu SAP
w Będzinie Zdzisław Rabsztyn, historycy, literaci oraz animatorzy
kultury.Ukształtował się również komitet redakcyjny w skład którego
weszli: przewodnicząca Lidia Kubień, zastępca Anna Poznar, skarbnik
Izabela Frysztacka, sekretarz Włodzimierz Przyłucki, członek
Jarosław Nowak, członek Sławomir Wieja. Kolejne spotkanie
zaplanowano 14.04.2011 o godz. 16.30. w Ośrodku Kultury
w Preczowie. Wszystkich zainteresowanych wydaniem monografii jak
również podzieleniem się cennymi informacjami serdecznie
zapraszamy. DŁ.

Uczestnicy spotkania w sprawie monografii Preczowa.

Z teki kronikarza: Żywotne Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa, Koło „Zagłębie” w Będzinie
Choć nie ma już kopalń węgla w Zagłębiu Dąbrowskim (poza jedyną kopalnią „Kazimierz-Juliusz”
w Sosnowcu), dozór ze zlikwidowanych zagłębiowskich kopalń zrzeszony jest w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników
Górnictwa. Jednym z czterech Kół SITG podległych Oddziałowi Sosnowieckiemu SITG jest Koło „Zagłębie” w Będzinie.
Skupia inżynierów i techników głównie z byłej kopalni „Grodziec”, częściowo z kopalni „Jowisz” i „Paryż” oraz z byłego
Dąbrowskiego Zjednoczenia PW w Sosnowcu.
Historia Koła sięga 2005 roku. Aktualnie Koło liczy 38 członków i jest bardzo żywotne. W tutejszym Kole członkowie to już
emeryci. Kilku z nich ma ukończone 80 lat życia. W Kole jest Klub Seniora liczący ośmiu 80-latków. Przewodniczącym jest
Kazimierz Piętka z Sosnowca, wiceprzewodniczącym – Tadeusz Trzcionka (z Grodźca, pochodzący z Psar).
W dniu 26 stycznia br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
podczas którego wybrano władze Koła na okres najbliższej 4-letniej kadencji. Zebranie prowadził Leszek Skrzypiec (z Psar). Do
Zarządu wybrano: prezes – Bolesław Ciepiela, wiceprezes I – Marian Tutaj, wiceprezes II – Czesław Banaś, sekretarz –
Włodzimierz Zimny, skarbnik – Stanisław Góra, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Smogór. Podczas zebrania
wybrano 6 osób na konferencję sprawozdawczo-wyborczą Zarządu Oddziału Sosnowiec.
Podczas spotkania zapoznano członków
z planem pracy Koła na 2011 rok: 1. Tłusty
czwartek w poniedziałek, 2. Wycieczka do
Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej, 3. Pieczenie ziemniaków
(wrzesień), 4. Promocja książki
pt. „Zapomniane kopalnie na terenie Ziemi
Psarskiej” (18.11. 2011 roku), 5. Górnicze
spotkanie – po latach pracy (25. 11. 2011
roku)
Z terenu Gminy Psary do SITG Koło
„Zagłębie” należą: Leszek Błach, Bolesław
Ciepiela, Henryk Flak, Krzysztof Kurach,
Sławoj Pierzak, Zdzisław Rabsztyn, Jerzy
Sobieraj, Sławomir Wieja, Henryk
Zajkowski. Bolesław Ciepiela
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Członkowie SITG na spotkaniu 28 lutego 2011.

Dodatek do Głosu Gminy Psary
wydawany przez uczniów

Jesteśmy naukowcami
Wiosenna Sesja Naukowa wpisała się na stałe w nasz
kalendarz szkolny. III edycja pod hasłem "Jeść czy nie jeść?"
poświęcona była drobnoustrojom w naszym środowisku. Był
wykład, prezentacja, ale największą furorę (szczególnie
wśród klas młodszych) zrobił pokaz naszych "hodowli".
Podczas sesji naukowej zaprezentowaliśmy różne rodzaje
pleśni na produktach spożywczych. Uczniowie klasy szóstej
podjęli się zadania ich wyhodowania, ja byłam jedną z tych
osób.

Wydawałoby się, że jest to banalne. Nie raz udało mi się
wyhodować pleśń na kanapce w plecaku, ale teraz pojawiły
się trudności - pleśń nie chciała się pojawić na dżemie.
Okazało się że nie miała odpowiednich warunków:
ciemnego, ciepłego i wilgotnego miejsca. Pleśń zaczęła
pojawiać się trzy dni po zmianie miejsca hodowli. W czasie
sesji mogłam zaprezentować piękny, zielono- szary dywan.

„Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków”
Jak się uczyć języków obcych? Wiele osób zadaje mi to pytanie, gdyż łatwo
przyswajam sobie języki obce. Tak naprawdę to nie znam jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie. Każdy ma swoje wypróbowane metody na
zapamiętywanie słówek, które pomagają mu szybko przygotować się do
klasówki, odpowiedzi czy ważnego egzaminu. Ja rzadko uczę się na angielski czy
niemiecki - po prostu zapamiętuję z lekcji. Zatem ich nauka nie sprawia mi wiele
trudu. Mam jednak kilka wskazówek dla tych, którzy nie potrafią znaleźć
idealnego sposobu dla siebie.
Pomimo moich zdolności do języków, czasem muszę sobie powtarzać materiał,
aby utrwalić moją wiedzę. Jedną z najbardziej popularnych metod jest robienie
karteczek ze słówkami w języku obcym z jednej strony, a z polskim
tłumaczeniem z drugiej. Tak można szybko utrwalić swą wiedzę. Jeżeli nie znam
danego słówka, po prostu odwracam kartkę i sprawdzam. Kiedyś miałam
tendencję do nalepiania takich karteczek na przedmioty, których używam
codziennie. Robiąc zwykłe rzeczy, np. myjąc zęby, utrwalałam sobie potrzebne
mi słownictwo. Aby ta metoda dała efekty, trzeba co najmniej kilku dni, dlatego
nie polecam jej zapominalskim.
Moją ulubioną metodą nauki języków obcych jest to, co sprawia mi przyjemność.
Najczęściej po prostu tłumaczę swoje ulubione piosenki. Oprócz tego, że uczę się
języka, sprawia mi to wiele radości i pociechy, gdyż wreszcie rozumiem o czym
śpiewa wokalista.Mnóstwo efektów daje również czytanie książek w językach

Aleksandra Krawczyk kl. VI, SP Sarnów

obcych. Polecam tę metodę. Można łatwo
wzbogacić swój zasób słownictwa zarówno
dzięki tej metodzie, jak i oglądaniu filmów
bez polskiego lektora.
Zdecydowanie najlepszą metodą nauki
języków obcych jest przebywanie
i rozmowa z obcokrajowcami. Jednak nie
każdy ma możliwość wyjechania za
granicę, dlatego trzeba znaleźć odpowiedni
sposób dla siebie. Do nauki języka obcego
trzeba mieć podejście: trzeba co najmniej
lubić ten język i czerpać z niego radość
i satysfakcję. Ja KOCHAM język angielski,
ucząc się go daję z siebie wszystko i zawsze
mam ochotę na pogłębianie swej wiedzy z
tego zakresu. Może właśnie to jest kluczem
do sukcesu. Klaudia Borowska, Gimnazjum
Psary.

Klaudia Borowska jest laureatką
“X Powiatowego Konkursu Języków
Obcych”, na którym zajęła I miejsce
w kategorii szkół gimnazjalnych.

Ratujmy lasy przed wysypiskami !!!
Czy wiecie, ile lat potrzeba do całkowitego rozkładu plastikowej butelki
albo ile kilogramów śmieci produkuje codziennie każdy z nas? Raczej się
nad tym nie zastanawiamy.
Plastikowe butelki, stare i rozbite słoiki, puszki po piwie, a nawet stare
opony - to wszystko mogłam zobaczyć spacerując w okolicy starej hałdy
koło tartaku w Gródkowie. Śmieci zalegają po kilka miesięcy,
zajmowana przez nie powierzchnia sukcesywnie się powiększa. W ten
sposób powstaje nielegalne wysypisko śmieci.
Na miejsca nielegalnego składowania śmieci możemy natknąć się na
każdym kroku .Są utrapieniem naszych miast i wsi. Śmieci zalegają
w przydrożnych rowach , zaśmiecają lasy, łąki i pola-są po prostu
wszędzie. W miejscach, do których ludzie wybierają się na spacery,
wycieczki rowerowe i rodzinne pikniki, co jakiś czas lądują sterty gruzu,
butelek, odpadów przemysłowych i budowlanych, części aut, oraz
wszelkie nieczystości.
Nielegalne wysypiska śmieci nie tylko psują krajobraz i ą niczym
przyjemnym dla oczu, ale przede wszystkim zagrażają środowisku i nam
samym. Co sądzicie o nielegalnym wysypiskach śmieci?? Jak myślicie
dlaczego ludzie to robią?
Co roku wiosną straż miejska odbiera setki telefonów ze zgłoszeniami
nielegalnych wysypisk śmieci w całej Polsce. Bezmyślność ludzi,
wyrzucających odpady gdzie popadnie, jest porażająca .Walka z dzikimi
wysypiskami przypomina walkę z wiatrakami. Trzeba walczyć z tym
problemem od podstaw, czyli zmieniać świadomość ludzi przez
edukację. Ale edukacja nie poparta dobrym przykładem na niewiele się
zda...
Kupujemy i konsumujemy coraz więcej produktów. Zajadamy się
smacznymi batonikami, popijamy chłodne napoje, używamy coraz
większej ilości kosmetyków, cieszymy nowym telewizorem. Wiele z
takich produktów przynosimy do domu w różnych opakowaniach np.
pudełkach, torbach, folii, papierze, opakowaniach plastikowych,
butelkach czy puszkach. Jednak rzadko zastanawiamy się nad tym, co się
z nimi stanie, gdy już przestaną być potrzebne i zazwyczaj beztrosko
wyrzucamy je do jednego, wspólnego kosza na śmieci.

Wiosenny spacer
Kilka dni temu zdecydowałam się pójść na spacer do lasu.
W związku z tym, że stopił się śnieg, postanowiłam wreszcie
zobaczyć trochę zieleni. Były już pierwsze kwiaty i liście na
drzewach. Można byłoby nazwać to ładnym krajobrazem,
gdyby nie to, że było tam mnóstwo śmieci.

Nielegalne wysypisko śmieci.

A przecież wystarczy odpowiednio
posegregować te odpady - nie jest to zadaniem
zbyt męczącym, a większość opakowań np.
szkło , papier, tworzywa sztuczne i metal, to
cenne źródło surowców wtórnych, które, gdy są
właściwie posegregowane, mogą być
przetworzone i ponownie wykorzystane.
Pozwala to oszczędzać zasoby naturalne, energię
oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach,
również tych nielegalnych.
Sami nie rozwiążemy problemu śmieci, ale
mając odpowiednią wiedzę i świadomość oraz
dając dobry przykład, mamy szansę żyć
w naturalnym, nie zanieczyszczonym otoczeniu
– a przecież nam wszystkim powinno na tym
zależeć.
Alicja Jęsiek, Bartosz Osemlak, SP Gródków

Co by było, gdyby do naszej gminy przyjechali turyści?
Raczej nie chcieliby już wracać.
Śmiecenie w lasach przynosi też o wiele gorsze
konsekwencje. Kiedy świeci słońce, szkło może wywołać
pożar, a poza tym śmieci niszczą środowisko życia wielu
zwierząt. Bardzo długo się rozkładają, a rozkładające je
bakterie zużywają dużo tlenu. Przecież śmieci można oddać
na makulaturę albo na skup złomu i zarobić parę groszy
zamiast niszczyć las. Czy tak nie byłoby lepiej?
Ostatnimi czasy, prócz śmiecenia problemem jest też
wypalanie trawy. Ludzie chcą w ten sposób pozbyć się
pozostałości uschniętej roślinności, ale tak naprawdę
niszczą też gniazda ptaków, glebę, gdyż zniszczeniu ulega
warstwa próchnicy, a wraz z nią świat mikroorganizmów
(bakterie, grzyby). Ten jest niezbędny do utrzymywania
równowagi biologicznej. Dodatkowo powietrze jest
zatruwane toksynami (dym). Smog atakuje układ
oddechowy, coraz więcej kłopotu sprawiają choroby oczu.
Czasem ogień wymyka się spod kontroli, rozprzestrzenia,
powstają trudne do ugaszenia pożary, giną ludzie i zwierzęta.

Zdjęcie zrobione podczas wiosennego spaceru.
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Oliwia Zarychta, Gimnazjum Psary

Konie moja miłość
Lubię wszystkie zwierzęta i rośliny, ale najbardziej na
świecie kocham konie. Te wspaniałe ssaki są wyjątkowo
piękne. Mają długie grzywy i ogony, a także wspaniałą
muskulaturę. Osiągają dojrzałość w wieku 3 lat i przeciętnie
żyją 30 lat, choć najstarszy koń umarł w wieku 68 lat. Są
bardzo inteligentnymi zwierzętami. Świetnie wyczuwają
nasz nastrój. Są to zwierzęta stadne, najlepiej czujące się z
innymi końmi i ludźmi. Niezaprzeczalnie mocną stroną
koni jest to, że można na nich wygodnie jeździć. Ja sama od
ponad roku uczę się jeździć konno, a moim ulubionym
koniem w stajni w Sarnowie jest Grazia. Ma kasztanowate
umaszczenie i niezły charakterek. Na przykład kiedyś
zamiast przekłusować przez pień drzewa, przeskoczyła go.
W stadninie w Sarnowie konie mają doskonałe warunki.
Mają osobne, czyste i bezpieczne boksy. Dostają
odpowiednie ilości jedzenia i wody. Są regularnie
czyszczone. Mają wspaniałą opiekę. Nie są przemęczone,
często też odwiedzają pastwiska w pobliżu stajni. Kiedy
zachowują się niegrzecznie, wcale nie są bite, lecz dostają

łagodne, ale przemyślane kary. Nie brakuje im też miłości, gdyż
pracownicy stajni i jeźdźcy dobrze je traktują.
Niestety nie wszystkie konie mają tyle szczęścia. Wiele z nich jest
bitych, głodzonych. Ciężko pracują, bez chwili odpoczynku!
Wiele z nich trafia do rzeźni. Już sama droga jest okropna. Wiele
koni podczas niej ginie! To niesprawiedliwe. Czym konie sobie
zasłużyły na taki los?! Nie przejmujemy się tym, ale ciekawe co
by się stało, gdybyśmy zamienili się z nimi rolami? Nie
przeżylibyśmy nawet kilku dni w skórze biednego konia. To
nieetyczne. Nie można przymykać oczu na takie okrucieństwa!
Na szczęście istnieją organizacje zajmujące się ratowaniem życia
koni. Uratowane konie czują się w nich dobrze, ale już zawsze
pamiętają wyrządzone im krzywdy. Nie wolno ich za to winić!
Winę ponoszą ludzie, którzy doprowadzają je do stanu
wycieńczenia.
W przyszłości chciałabym mieć własnego konia. Kochałabym go
i zapewniłabym mu należytą opiekę. Chciałabym również
pomagać innym, biednym koniom. Kto wie, może te marzenia się
kiedyś spełnią.
Ewelina Wilmowska kl. V, SP Sarnów

Wycieczka do Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej
23 lutego byliśmy na wycieczce w Bielsku Białej. Najpierw
zwiedziliśmy Wytwórnię Filmów Rysunkowych, dowiedzieliśmy
się jak można naśladować różne dźwięki, np. uciskanie mąki w
ścierce daje odgłos chodzenia po śniegu, a szczekanie
szczeniaków to piszczałka. Później dowiedzieliśmy się jak się
kręci filmy rysunkowe. Potem poszliśmy do kina i zobaczyliśmy
filmy Pt ,,Bolek i Lolek'', ,,Reksio'', ,,Lis Leon'' i ,,Przygody
myszki''. Następnie poszliśmy do Muzeum Włókiennictwa.
Zobaczyliśmy tam maszyny strażackie, maszyny do tkania
włókien. Na końcu wycieczki zobaczyliśmy pomniki Reksia
i Człowieka myślącego. Była to bardzo ciekawa wycieczka.
Marcel Walentek, SP Strzyżowice

Wiosenny spacer po parku w Świerklańcu
Pierwszego marca nasza klasa pojechała wycieczkę szkolną
do Parku Kawalera w Świerklańcu. Na początku zostaliśmy
zapoznani z fauną i florą parku. Dowiedzieliśmy się między
innymi, że na terenie tego parku żył chrabąszcz, którego nie
można spotkać w żadnym innym zakątku świata.
Obserwowaliśmy pięknie ubarwione kaczki pływające po
stawie. Pani przewodnik powiedziała nam także,
o nieodwzajemnionej miłości dawnego właściciela Śląska,
który dla swej ukochanej Pani, wybudował w Świerklańcu
pałac przypominający ten w Wersalu. Niestety kobieta nie
chciała przyjechać do Polski. W dzisiejszych czasach z pałacu
pozostał tylko jeden budynek, w którym mieści się teraz hotel.

Następnie udaliśmy się do stajni. Tam zostaliśmy zapoznani
z hodowlą koni i kucyków. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawostek dotyczących pielęgnacji tych zwierząt. Potem
przyszedł czas na zajęcia praktyczne-naukę siodłania konia
bądź kucyka oraz naukę jazdy. Wszyscy mieliśmy okazję
dokonania przejażdżki. Następnie udaliśmy się do Mini zoo
położonego w pobliżu stajni. Zobaczyliśmy tam różne
zwierzęta hodowlane: kozy, świnie, daniele, strusie, pawie,
ptactwo domowe oraz niemal zostaliśmy ,,opluci'' przez lamę.
Po zwiedzeniu Mini zoo, piekliśmy na ognisku kiełbaski.
Wycieczka zakończyła się długim spacerem po Parku
Kawalera.
Jakub Skórka i Jakub Kotuła, SP Strzyżowice
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Rowerzysta, grotołaz, miłośnik przyrody…
Wywiad z Piotrem Paciejem uczniem kl. V SP w Dąbiu.
Słyniesz w naszej szkole z różnych zainteresowań i pasji.
Najważniejsze z nich?
Sport, przyroda, rysowanie …
Zacznijmy od sportu.
Cenię aktywny wypoczynek. Od piątego roku życia jeżdżę na
rowerze. Pokonuję coraz odleglejsze szlaki, dzięki którym
poznaję piękne miejsca w naszym powiecie i województwie.
Najbardziej dumny jestem z I miejsca w I Dębowym
Maratonie Rolkowo-Rowerowym nad Pogorią III.
Od dwóch lat jesteś zwolennikiem bardziej
ekstremalnych sportów?
Tak, staram się łączyć swoje zainteresowanie przyrodą z
aktywnością ruchową – penetruję jaskinie. Jest to bardzo
ciekawe, lecz niebezpieczne hobby, dlatego nie polecam go
osobom o słabych nerwach. Wymaga dużej sprawności
fizycznej.
Skąd u ciebie pomysł na bycie grotołazem?
To u nas właściwie sport rodzinny. Uprawiał go mój tata,
wujkowie. I to pod ich czujnym okiem byłem już w
jaskiniach: Piaskowej,
Wielkanocnej, Brzozowej, Koralowej i Ludwiniowskiej.
Jak jest w jaskini?
Tajemniczo i niepowtarzalne. Mogę podziwiać widoki
niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Kogoś to może dziwić,
ale czołganie się przez wąskie korytarze, wspinaczka, zjazdy
dają takie poczucie niezwykłej siły fizycznej i psychicznej.
Eksploracja jaskiń to niezwykła sprawa!
Jak wygląda ekwipunek grotołaza?
Płanietka – przyrząd do asekuracji przy wychodzeniu, 2 liny –
co najmniej 30 metrów, szelki – do mocowania lin, 10
karabinków –potrzebnych do mocowania sprzętu, rolka i ósemka –
przyrządy do zjazdu, crol – do wychodzenia, haki – do mocowania liny
w ścianie.
Która twoja wyprawa była najtrudniejsza?
Ekspedycja do jaskini Wielkanocnej, ponieważ to była pierwsza
jaskinia, w której musiałem zjeżdżać po linie.
Twoje marzenia jako grotołaza?
Wyprawa do jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach.
Opowiedz nam jeszcze o swoich przyrodniczych pasjach.
Przejąłem je po moim tacie – leśniczym. Od najmłodszych lat
obserwowałem wraz z nim przyrodę.
Wiem, ze masz sukcesy w tej dziedzinie.
Tak. Wraz z moimi rówieśnikami z klasy: Kamilem Barańskim

Głos Szkolny jest dodatkiem do Głosu Gminy Psary
redagowanym przez uczniów:
Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie,
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach
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A dlaczego rysujesz?
To mnie uspokaja. Po ekstremalnych doznaniach
chętnie się wyciszam. Mam własną kolekcję szkiców i
rysunków, głównie pejzaży i zwierząt.
Jakie są twoje marzenia?
Świadectwo z czerwonym paskiem, (to realne),
a w przyszłości małe, prywatne zoo.
Życzę spełnienia tych planów.
Rozmawiała: Weronika Sobczyk, kl. V, SP w Dąbiu

Formatowanie i skład gazetki:

Marcin Budziosz

Piotr Kozieł

Bartosz Lenart

Konrad Mokrski

Piotr Olesiak

Patryk Wróbel
pod opieką K.Nawrot (Gimnazjum Psary)

Wiosenne porządki, nie tylko
w domu...
Z nadejściem wiosny stopniał śnieg i odkrył liczne śmieci, które
należy posprzątać. Pamiętajmy, że właściciel działki, na której
zalegają śmieci jest według prawa również ich właścicielem.
Wiele osób zanieczyszcza najbliższe nam środowisko, o które
powinniśmy w szczególności dbać, bo to właśnie jego stan wpływa
bezpośrednio na nasze i naszych bliskich zdrowie. Pamiętajmy, że w
naszej gminie dostarczane są za darmo worki do segregacji odpadów
(plastik, szkło, metal, papier), które po napełnieniu wywożone są
również bezpłatnie. Dodatkowo jedna z firm oferuje wywóz sprzętu
elektronicznego, elektrycznego, czy świetlówek raz na trzy miesiące,
jedyne o czym musimy pamiętać to termin odbioru tego typu śmieci,
również w tym przypadku nie ponosimy żadnych kosztów. Zwierzętom
mieszkającym w naszych lasach i parkach naprawdę do niczego nie
przyda się niedziałająca klawiatura, zniszczona kanapa, czy elementy
armatury łazienkowej. Stare meble możemy oddać komuś
potrzebującemu, lub dać odpowiednie ogłoszenie w Internecie na
www.gratyzchaty.pl czy www. PchliTarg.com.

Zadbajmy o nasze najbliższe otoczenie, które ma
bezpośredni wpływ na zdrowie. Rocznie
wydajemy sporą sumę pieniędzy w walce
o zdrowie (tabletki, zabiegi medyczne czy wizyty
u lekarzy specjalistów), a często wystarczy zacząć
od stworzenia wokół siebie czystej, zdrowej
przestrzeni, dzięki której będziemy się cieszyć
zdrowiem przez długie lata. Red.

Warto zadbać również o przydomowy ogródek, zebrać liście, ściąć
wysuszone gałęzie z drzew, tak, by z nadejściem ciepłych dni było nam
przyjemnie przebywać na świeżym powietrzu. Przycinkę drzew
i krzewów powinniśmy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Pamiętajmy, że może ona obejmować wyłącznie usuwanie gałęzi
obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, przy czym kształtować
możemy korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat. Zabiegi te
nie wymagają zezwolenia gminy. Usunięcie pozostałej zieleni z terenu
nieruchomości może nastąpić w uzasadnionych przypadkach po
uzyskaniu zezwolenia z gminy na wniosek posiadacza gruntu. Drzew
oraz liści zebranych podczas porządków nie powinniśmy również spalać.

Wypalanie traw zabija
Co roku w okresie wiosny oraz jesieni na terenie Gminy
Psary wypalane są trawy na łąkach, czy przydrożnych
rowach. W tym roku jednostki straż pożarnych
wyjeżdżały już 112 razy do gaszenia pożarów traw na
terenie gminy.
Wypala się zarośla, uschniętą trawę oraz resztki słomy
pozostawionej na polach po ubiegłorocznych zbiorach.
Wypalanie traw jest nielegalne i grozi grzywną oraz karą
aresztu. Jest to zabronione między innymi ustawą z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880 z późn. zm.) i grozi karą grzywny, lub aresztu.
Niestety wśród ludzi funkcjonuje mit, że wypalanie traw
poprawia jakość gleby i jest rodzajem jej nawożenia
i użyźniania. Nic bardziej mylnego. Ogień nie tylko zabija
żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także
wyjaławia glebę. Łąka, czy pastwisko się zazielenią, ale
gleba będzie już pozbawiona swoich wartości. Wypalanie,
nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%, a co za
tym idzie pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone
są między innymi rośliny motylkowe. Zdecydowanie
zwiększa się zatem udział chwastów. Naukowcy twierdzą,
że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia
potrzebuje kilku lat, by dawać takie plony, jak przed
pożarem.
Co roku zdarzają się przypadki, gdy płomienie na tyle
szybko się rozprzestrzeniały, że osoba, która podpaliła dane

Fot. Dreamstime

miejsce nie zdążyła uciec przed ogniem. Zazwyczaj
bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny
lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie wielkości płomienia, co zaskakuje nieświadomego wypalacza.
Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania
zanieczyszczonej atmosfery. W związku z tym z roku na rok
pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa, zmniejsza się
przeciętna długość życia oraz wzrasta ilość chorób
nowotworowych.
Często pożar z łąk zaczyna obejmować pobliskie zabudowania
gospodarcze, okoliczne drzewa, a dym z pożaru nierzadko jest
przyczyną samochodowych wypadków. Dochodzi do tragedii
ludzkich oraz strat finansowych. Gminy biorą na siebie koszt
funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej tak więc
koszty związane z usuwaniem skutków pożarów – straty
w mieniu oraz paliwo i sprzęt używany do akcji gaśniczych jest
pokrywany bezpośrednio z budżetu gminy. Red.

Wypalone trawy w Górze Siewierskiej.

11

Mistrzostwa Gminy Psary
w tenisie stołowym
W dniu 26 marca 2011r. w Gimnazjum w Psarach odbyły się Mistrzostwa
Gminy Psary w Tenisie Stołowym, których organizatorem było
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina Psary”.
Zgodnie z regulaminem udział w rozgrywce mogli wziąć tylko mieszkańcy
Gminy Psary, a zawody odbyły się w trzech kategoriach: I kategoria – Szkoła
Podstawowa, II kategoria – Gimnazjum i III kategoria Open (powyżej 16 lat).
Mistrzostwa zostały rozegrane systemem brazylijskim (odpada się dopiero po
przegraniu drugiego swojego meczu) ogółem uczestniczyło
w nich 47 zawodników, najwięcej uczestników w I kategorii - Szkoła
Podstawowa. Mistrzostwa poprowadził zawodowy sędzia prezes UKS
Huragan w Sosnowcu Stanisław Szydło, któremu stowarzyszenie dziękuje za
przybycie i profesjonalne przeprowadzenie mistrzostw. Zwycięzcom nagrody
rzeczowe oraz puchary wręczył Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Poniżej
podajemy zwycięzców poszczególnych kategorii:
I kategoria – Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Adrian Misiak
II miejsce – Sebastian Grabis
III miejsce – Mateusz Osada
IV miejsce – Szymon Borowski
V miejsce – Adrian Żurowski
VI miejsce – Kacper Stacha
II kategoria – Gimnazjum:
I miejsce – Dominik Kyrcz
II miejsce – Daniel Piekarczyk
III miejsce – Piotr Flasza
IV miejsce – Dominik Dziechciarz
V miejsce – Paweł Flak
VI miejsce – Filip Bogacki

Jeden z uczestników turnieju odbiera nagrodę z rąk wójta.

Zdjęcie grupowe laureatów kategorii Szkoły Podstawowe.

Startuje wiosenna runda
piłkarska “A” i “B” klasy
Rozpoczęła się runda wiosenna rozgrywek piłki nożnej.
Nasze kluby występują w dwóch klasach rozgrywkowych
tzn. w klasie A i klasie B grupy sosnowieckiej.
W klasie "A " mamy obecnie trzy zespoły. Są to: Błyskawica
Preczów, Jedność Strzyżowice , Klub Piłkarski “Sarnów”,
wklasie B grupy sosnowieckiej reprezentują nas natomiast
Orzeł Dąbie, Iskra Psary, Klub Sportowy Góra Siewierska.
Obecnie najwyższe miejsce w tabeli klasy "A" grupy
sosnowieckiej zajmuje Błyskawica Preczów jest
to 9 miejsce. Zespół ten zgromadził w 17 meczach sezonu
2 1 p u n k t ó w ( o d n i ó s ł 6 z w y c i ę s t w, 3 r e m i s y,
6 porażek).
Drugi zespół to Jedność Strzyżowice z dorobkiem 19 punktów
( bilans 5-4 -8 ) zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli klasy
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III kategoria – Open (powyżej 16 lat)
I miejsce – Dominik Dziuba
II miejsce – Grzegorz Łagos
III miejsce – Andrzej Skotnicki
IV miejsce – Jerzy Sadłoń
V miejsce – Jacek Walkosz
VI miejsce – Paweł Nabrdalik

"A" grupy Sosnowiec. Trzeci przedstawiciel gminy w klasie
“A" to Klub Sportowy Sarnów”, sklasyfikowany obecnie na
14 miejscu z dorobkiem 15 punktów (bilans 4-3-10).
Wyniki rundy wiosennej :
Jedność Strzyżowice- Zew Kazimierz (Sosnowiec) 3:2
Łazowianka Łazy- Klub Sportowy “ Sarnów” 1:0
Błyskawica Preczów - Pionier Ujejsce (Dąbrowa Górnicza)
3:2
Inauguracja sezonu w klasie rozgrywkowej "B" nastąpi
9 kwietnia Najwyższe czwarte miejsce po rundzie jesiennej
w tabeli z dorobkiem 23 punktów (bilans 7 zwycięstw,
2 remisy, 2 porażki) zajmuje zespół Orzeł Dąbie. Piąte Iskra
Psary, która dotychczas zgromadziła 18 punktów ( bilans
5-3-3) , ósme miejsce w tabeli klasy B grupy Sosnowiec
zajmuje Klub Sportowy Góra Siewierska z 10 punktami
i bilansem 3 -1-7. Wszystkim zespołom życzymy sukcesów
w rundzie wiosennej. Red.

Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2011
9 marca 2011 w Ośrodku Kultury w Preczowie odbyły się
gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego „Mały
OKR 2011” skierowanego do uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów z terenu gminy Psary.
W eliminacjach wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych w Dąbiu, Sarnowie, Gródkowie,
Strzyżowicach, z gimnazjum w Psarach oraz Ośrodka Kultury
w Sarnowie oraz Preczowie. Łącznie w eliminacjach
uczestniczyło sześćdziesięciu uczniów. Uczestnicy konkursu
startowali w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III w której
zaprezentowało się czterdziestu dwóch uczniów, IV-VI
szensastu uczniów oraz w kategorii gimnazjum - dwóch
uczniów.

a w kategorii gimnazjum nominacji nie przyznano.
Po trudach związanych z prezentacją na każdego
z uczestników czekał słodki poczęstunek wraz z ciepła
herbatą oraz kolorowe gadżety i prezenty ufundowane przez
Bank Gospodarki Żywnościowej oddział w Sosnowcu.
Spotkanie prowadziła Donata Łukasik, kierownik Ośrodka
Kultury w Preczowie, a na zakończenie wszyscy uczestniczy
konkursu otrzymali dyplomy wraz ze słodkim upominkiem
ufundowanym przez Wójta Gminy Psary. MK.

Spośród wszystkich uczestników Jury w składzie: Tomasz
Molitor – przewodniczący Jury, Agnieszka Wyszyńska –
członek Jury, ks. kanonik Jan Dyliński – członek Jury.
Postanowiło przyznać dwie nominacje do eliminacji
Regionalnych, które odbyły się w dniach 23-24 marca
w Katowicach. Obydwie trafiły do uczniów Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach. W kategorii 0-III nominację
otrzymał Dawid Hyla, w kategorii IV-VI Łukasz Nalepa,

Jeden z uczestników odbiera dyplom. Uczestniczka konkursu.

Rocznica Tragedii Smoleńskiej
10 kwietnia 2011 obchodziliśmy rocznicę Tragedii Smoleńskiej.
W związku z tym dla uczczenia pamięci ofiar zamieszczamy
wiersz Cezarego Granickiego, który dostał wyróżnienie w
Wojewódzkim Konkursie Poetyckim w 2010 roku.
Są Madonny, zawieszone na ścianach wiekowych świątyń.
Zmierzają do nich, długie pielgrzymki rodaków. Są czczone dla
swych cudów i tych spełnionych, i tych oczekiwanych.Ta Madonna
jest bezdomna, snuje się wśród brzozowych lasów, smoleńskiej
równiny. Ta Madonna jest bezdomna, snuje się wśród brzozowych
lasów, smoleńskiej równiny. Patronka bez imiennych grobów. Echo
ostatniej żołnierskiej modlitw. Pamięć obrosła szeregiem pokoleń…

MADONNA KATYŃSKA
P r z y s t a n e k k o ń c o w y – K u r o p a t y, K a t y ń .
Tu plan złowieszczy Ojca Narodów i kopniak żołdaka
z wagonu wyrzuci polskiego żołnierz.
Zasępi się wiosna rosyjska, jak zwykle spóźniona.
Wyrzuci w niebo rój gołębi, obmyją się w błyszczących
guzikach. Nie jasnogórska, nie ostrobramska, nie zawieszona
u szczytu ołtarzy.
Nie otulona płaszczem wotywnym, nie pojona zachwytem
rozlicznych pielgrzymek.
Nie z ręki Rafael, nie z dłuta Anioła, nie w ramach złotych –
Madonno Katyńska!

Zrodzona z polskiego cierpienia, dłoń
żołnierska węglem przeniosła twą postać na szary papier
pakowy.
Włosy twe srebrne, ramiona tak z trudem
przenoszą bezmiar smoleńskiej ziemi, a oczy Piety.
A w nich łzy wsiąkły wszystkich matek
i jeszcze kłamstwo Churchilla.
Nie płacz Madonno, nie zmawiaj pacierzy,
jeszcze się wszyscy za nas wymodlą. W modlitwie
szczerej i tej fałszywe.
Jeszcze cię będą nosić na rękach, jeszcze
pochylać swoje czoła, bo zwykle czas o prawdę woła.
Teraz mnie w chwili ostatniej – ujmij za rękę
i prowadź.
Przez echo wystrzałów, tunelem ciemnym
nienawiści, przez las brzozowy białych ramion, przez
ziemię zrudziałą, przez doły głębokie – co jeszcze
krwawią.
Wyprowadź na drogę prostą, co wiedzie do
samej Polski.
Cezary Granicki
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Targi Pracy i Przedsiębiorczości
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udziału w Targach Pracy
i Przedsiębiorczości, które odbędą się w budynku Starostwa
Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 ,
11 maja 2011 rokuw godz. od 10 00 do 13 00

Nabór do drużyny trampkarzy
Stowarzyszenie Klub Sportowy “Góra
Siewierska” zaprasza młodzież z terenu Gminy
Psary do 14 roku życia do zapisania się do Klubu
Sportowego “Góra Siewierska”. Treningi piłki
nożnej odbywają się we wtorki i czwartki
o 17.00. Zapisy przyjmowane są pod numerem
tel. 608 386 158. Dodatkowe informacje znajdują
się na stronie internetowej klubu www.ks-gs.pl

Współorganizatorem Targów Pracy i Przedsiębiorczości będzie
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

„Uwierz w siebie i zdobądź zatrudnienie”
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie kontynuuje realizację projektu pn. „Uwierz w siebie
i zdobądź zatrudnienie” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Pomoc przy wypełnianiu
wniosków obszarowych
5 maja w Urzędzie Gminy w Psarach od
godz. 9.00 do 13.00 będzie trwał dyżur
Radosława Sroki Doradcy ze
Śląskiego Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie. Tematem dyżuru
będzie pomoc przy
wypełnianiu wniosków
obszarowych.

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kontynuacja realizacji projektu wynika z niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, na
co ma wpływ m.in. spowolnienie gospodarcze i związane z tym selektywne zatrudnianie
nowych pracowników przekładające się na wysoką liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Będzinie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie poprzez ułatwienie wszystkim uczestnikom –
Beneficjentom Ostatecznym wyboru odpowiedniego miejsca zatrudnienia oraz przygotowanie
do lepszego radzenia sobie na rynku pracy (rozmowa doradcza), nabycie przez nich
umiejętności praktycznych do wykonywania pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego
(organizacja staży), umożliwienie rozpoczęcia działalności na własny rachunek (przyznanie

Sprostowanie
W poprzednim numerze Głosu Gminy
Psary w artykule “Wybory Sołtysów i Rad
Sołeckich za nami” ukazała się błędna
informacja dotycząca frekwencji na
wyborach w sołectwie Malinowice.
Według prawidłowych statystyk wynosiła
ona ponad 14 % i była tym samym jedną
z najwyższych w Gminie Psary. Redakcja
przeprasza za podanie nieprawdziwej
informacji.

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej).
W roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w ramach projektu zrekrutuje 255
Beneficjentów Ostatecznych. Wsparcie będzie koncentrowało się w głównej mierze na osobach
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którzy doświadczają
największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy m.in. osobach
bezrobotnych do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, bez
kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego,
niepełnosprawnych.
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zachęca osoby
bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie. Jednocześnie informuje, iż przy ocenie

INFORMATOR
Urzą d Gminy pracuje od poniedziałku do
pią tku od 7.30 - 15.30
Wójt Gminy Psary przyjmuje interesantów
w poniedziałek od 13.30 do 15.30
TELEFONY
Urzą d Gminy Psary 267-21-21, fax 267-21-20
e-mail: urzad@psary.pl www.psary.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach 267-22-62,
Telefon alarmowy Urzę du Gminy 722 362 364
Pogotowie wodocią gowe 603 982 313

wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu brane będą pod uwagę Kryteria
dostępu określone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach obowiązujące dla projektów
systemowych, zgodnie z którymi priorytetowo traktowane będą wnioski organizatorów stażu
adresowane do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz wnioski
organizatorów stażu deklarujących zatrudnienie po zakończeniu jego realizacji.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Będzinie, ul. 1-go Maja 2 (pok. 7).
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
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Viva La Musica
Chór z Gimnazjum na Węgrzech.
Międzynarodowy Festiwal Chórów
T.E.M.A.
Szkolny chór z Gimnazjum w Psarach miał okazję
reprezentować Region Zagłębia na Międzynarodowym
Festiwalu Chórów T.E.M.A. Oprócz chóru z Polski
występowały grupy z Węgier, Słowenii, Austrii, Włoch
i Rumunii.
Pobyt na Węgrzech trwał trzy dni od 18 marca do 20 marca 2011
roku. Pierwszego dnia po dziesięciogodzinnej podróży na Węgry
młodzież spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej
im. Ban Aladara, gdzie została niezwykle ciepło przyjęta. Tego
wieczoru gimnazjaliści mieli okazję pod okiem instruktora
nauczyć się układu tańca wiążącego elementy tańców węgierskich
ze współczesnymi. Następnego dnia dzieci były wraz z grupą
z Rumunii w zoo. W tym samym czasie odbywała się konferencja
w Urzędzie Miejskim w Varpalocie na którym przedstawiciele
miast oraz regionów należących i współpracujących ze
stowarzyszeniem T.E.M.A. rozmawiali o możliwości podjęcia
wspólnych międzynarodowych projektów mających na celu
rozwój społeczny i kulturalny. Najważniejszym tematem
spotkania była debata dotycząca działań, które mogłyby pomóc
dzieciom z Węgier, Słowenii, Austrii, Polski, Włoch i Rumunii
nauczyć się lepiej języka angielskiego.
Festiwal chórów rozpoczął się o godzinie siedemnastej.
Wszystkich zgromadzonych przywitała burmistrz Varpaloty
Marta Talaber oraz prezydent Stowarzyszenia T.E.M.A. Giancarlo
Fermani. Następnie w swoich programach występowały chóry
z Węgier, Austrii, Polski, Rumunii, Słowenii. Chór z gimnazjum
wystąpił pod dyrygencją Anny Bogackiej, która opiekuje się nim
od powstania. Gimnazjaliści zaśpiewali takie piosenki jak: Nie
płacz Ewka, List zespołu Coctail, Bieszczady, Czerwone
Jabłuszko, w którym fragmenty solowe wykonali Kamila
Zdenkowska oraz Miłosz Maj, . Na zakończenie całego festiwalu
wszystkie chóry zaśpiewały wspólnie trzy utwory Viva La Musica,
ulubioną przez młodzież Balaton lads oraz Odę do radości, każdy
w swoim języku. Ostatniego dnia pobytu gimnazjaliści zwiedzali
Budapeszt, by w nocy wrócić do domu i opowiedzieć o wrażeniach
z pobytu.
Symbolem organizacji T.E.M.A. jest most. Dzięki muzyce
młodzież szkolna mogła przekroczyć granice i spotkać się ze sobą,
poznać i zrozumieć inna kulturę. Nawiązały się również nowe
przyjaźnie, które będą bardzo dobrą motywacją do nauki języka
angielskiego. Red.

Chór z Gminazjum na scenie podczas występu.

Gimnazjaliści wspólnie z uczniami z Węgier rozwiązują zadanie.

Chór z Gimnazjum przed występem.

Fragment Czerwonego Jabłuszka solo śpiewa Kamila
Zdenkowska.

T.E.M.A. jest Transeuropejskim Stowarzyszeniem
Gmin (Trans European Municipality Association)
organizacja zrzesza regiony z sześciu krajów Europy:
Austria (Lavanttal), Rumunia (Jiu Tales), Włochy
(Marche), Słowenia (Koroaka) oraz Węgry
(Varpalota), Polska (Region Zagłębie). Jego celem jest
międzynarodowa współpraca polegająca na realizacji
wspólnych europejskich projektów oświatowych,
młodzieżowych, gospodarczych, kulturalnych,
turystycznych i sportowych pomiędzy regionami oraz
zachęcanie i wspieranie współpracy w zakresie
rozwoju gospodarczego. W ramach działalności
realizowany jest Festiwal Chórów Szkolnych,
międzynarodowe klasy, tygodnie językowe,
współpraca szkół w ramach europejskiego programu
Socrates-Comenius, współpraca na polu
gospodarczym i turystycznym, a także
opracowywanie wspólnych projektów ubiegających
się o dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia
z funduszy UE.

Podróż w krainę barw
Wystawa malarstwa Zbigniewa Krasonia.
Wyjątkowy wieczór spędzili 18 marca 2011 roku miłośnicy sztuki
i malarstwa w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary
w Gródkowie, gdzie o godz. 17.00 rozpoczął się wernisaż
Zbigniewa Krasonia .
Artysta jest rodowitym Zagłębiakiem, urodzonym i mieszkającym w
Będzinie-Grodźcu, który swój talent plastyczny rozwijał już od
wczesnych lat dziecięcych. Warsztatu uczył się od samego Tadeusza
Kościucha – nieżyjącego już artysty plastyka. Obecnie doskonali swe
Zbigniew Krasoń na swoim wernisażu.
techniki malarskie pod opieką profesora Romualda Korusa
w Ośrodku Kultury w Będzinie. Maluje głównie pejzaże i architekturę
lokalną oraz portrety. Na uwagę zasługują portrety Jana Pawła II,
których kilkanaście zaprezentowano na wystawie. ZbigniewKrasoń
tworzy dzieła olejne, akrylowe, akwarele, gwasz. Jest laureatem
wielu nagród i wyróżnień, między innymi nagrody głównej
I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. prof. Jana
Świderskiego „Pejzaże osobliwe” w Będzinie (2005 r.) oraz I nagrody
w konkursie „Znaszli ten kraj” w Dąbrowie Górniczej (2010 r.).
„Podróż w krainę barw” to jego 11 wystawa indywidualna, poza nimi
artysta ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu wystawach
zbiorowych. Ekspozycja prezentuje ponad sto obrazów twórcy,
będących dorobkiem malarza z kilku ostatnich lat. Zwiedzający Odwiedzający wernisaż Zbigniewa Krasonia.
z łatwością rozpoznają na nich urokliwe krajobrazy ziemi będzińskiej
i architekturę miast zagłębiowskich. Uderzająca gra kolorów i cieni
pobudza wyobraźnię widzów do refleksji oraz wspomnień.
Wernisaż wzbudził ogromne zainteresowanie licznie zgromadzonych
zwiedzających. Spotkanie umilił gościom występ zespołu „CREDO”
z Będzina, który śpiewająco wpisał się w liryczny charakter tego
wieczoru. Wystawa malarstwa Zbigniewa Krasonia w Gminnym
Ośrodku Kultury Gminy Psary w Gródkowie potrwa do 8 kwietnia
2011 roku. AW.
Portrety Jana Pawła II.

Nasz Gródków zdobył Nagrodę
Starosty Będzińskiego
Zespół Śpiewaczy Nasz Gródków zdobył nagrodę Starosty
Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej,
Upowszechniania i Ochrony Kultury.
Zespół istnieje około czterech lat, a występuje w nim siedemnaście osób.
Członkowie spotykają się na próbach w Gminnym Ośrodku Kultury.
Oprócz osób śpiewających są też muzycy: harmonista, klarnecista
i gitarzysta. Duży udział w twórczości zespołu ma Małgorzata Majer,
która pomaga między innymi w doborze repertuaru. Nasz Gródków
zdobyłnagrody na Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych, czy Festiwalu
w Mikołowie.
Zespół spotyka się jednak przede wszystkim z potrzeby ducha. Jak mówi Zespół Śpiewaczy Nasz Gródków.
Prezeska Naszego Gródkowa Elżbieta Błach panie są bardzo szczęśliwe
za każdym razem kiedy mogą się ze sobą zobaczyc, a każdy występ
publiczny jest dla nich zaszczytem. Red.

