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Powstały projekty budowlane boisk przy szkołach
Na początku grudnia firma
Comtarex, przedstawiła projekty
zagospodarowania terenów
znajdujących się przy Szkołach
Podstawowych w Sarnowie, Dąbiu oraz
przy Gimnazjum w Psarach.
Obecnie na terenie za szkołą

pierwszym znajduje się plac apelowy.
Na drugim plac zabaw, który został
zaprojektowany zgodnie
z wymaganiami programu “Radosna
Szkoła”, z którego gmina będzie się
starać o dofinansowanie na jego
budowę. W miejscu obecnego
zniszczonego boiska
a s f a l t o w e g o
1 Boisko wielofunkcyjne, boisko do
znajdować się będzie
siatkówki, ścianka do tenisa,
b o i s k o
bieżnia do skoku w dal.
wielofunkcyjne, czyli
takie, na którym
2 Plac zabaw dla dzieci oraz
3
będzie można grać w
urządzenia sprawnościowe
tenisa, piłkę ręczną
dla młodzieży.
i koszykówkę. Obok
3 Plac apelowy.
2
niego projektanci z
firmy Comtarex
umieścili bieżnię do
skoku w dal oraz
boisko do siatkówki
ze ścianką do nauki
tenisa ziemnego.
Trzy poziomy
1
połączone są drogą
wewnętrzną o
s p a d k u
dostosowanym do
przemieszczania
s i ę
o s ó b
niepełnosprawnych.
- Bardzo długo
pracowaliśmy nad
Wizualizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego za szkołą w Sarnowie.
tym projektem, by
s t w o r z y ć
infrastrukturę sportową najwyższej
jakości. Udało się także stworzyć
bezpieczną komunikację dla pieszych i
rowerzystów pomiędzy ulicą Podgórną,
a Szkolną. - mówi Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń.
Również przy Szkole Podstawowej w
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Dąbiu powstał projekt budowlany
składamy mieszkańcom gminy
boiska wielofunkcyjnego z trybunami i
bieżnią do skoku w dal. Infrastruktura ta
życzenia zdrowia, pomyślności
powstanie na obecnie istniejącym placu
oraz
do gry w koszykówkę. Boisko zostanie
spełnienia najskrytszych marzeń
ogrodzone i oświetlone.
Tomasz Sadłoń
Jacenty Kubica
Projekt przy gimnazjum przewiduje

Przewodniczący Rady
Gminy Psary

podstawową w Sarnowie znajduje się
jedynie asfaltowe boisko, które ze
względu na zły stan nawierzchni zostało
wyłączone z użytkowania.
Firma wykorzystując ukształtowanie
terenu podzieliła plac za szkołą na trzy
„tarasy”. W przedstawionej koncepcji na

Wójt Gminy Psary

Ciąg dalszy na stronie 2.
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Projekt “Jestem wyjątkowy” jest współfinansowany w ramach środków Unii Europejskiej

Nowe pomoce dydaktyczne i dodatkowe godziny zajęć
w szkołach podstawowych dzięki projektowi „Jestem wyjątkowy”
We wrześniu 2011 w szkołach
podstawowych gminy Psary rozpoczęła
się realizacja projektu „Jestem
Wyjątkowy”współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pozyskane umową zawartą 19
października dofinansowanie wynosi
142.377,11 zł i stanowi 100 % wartości
projektu.
Zainteresowanie rodziców
uczestnictwem ich dzieci w nowym
projekcie było ogromne. Ostatecznie w
wyniku przeprowadzonej we wrześniu
rekrutacji do grup zajęciowych w
pierwszym roku projektu wsparciem
objęto 239 uczniów klas I-III wszystkich

szkół podstawowych naszej gminy.
Głównym celem projektu jest
złagodzenie trudności w nauce oraz
rozwój zainteresowań uczniów poprzez
indywidualizację procesu nauczania w
trakcie dwóch lat szkolnych. W ramach
projektu prowadzone będą zajęcia
łagodzące trudności w nauce czytania i
pisania (594 godz. w 9 grupach
zajęciowych), łagodzące trudności w
zdobywaniu umiejętności
matematycznych (396 godz. w 6
grupach
zajęciowych) oraz zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych (792 godz. w
12 grupach zajęciowych), a dodatkowo
w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie podczas zajęć rozwijających.

zostaną przeprowadzone 132 godziny
zajęć logopedycznych w 2 grupach
zajęciowych.
Dzięki otrzymanym środkom
wszystkie szkoły w grudniu wzbogaciły
swoje zaplecze o szeroką gamę
nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
które uatrakcyjnią zajęcia, w tym m.in.
mikroskopy, preparaty mikroskopowe,
kompasy, stacje pogody, zegary
magnetyczne, gry edukacyjne,
programy multimedialne itd. Ponadto
laptopy otrzymają SP w Dąbiu i
Gródkowie, ekran i projektor SP w
Sarnowie, natomiast SP Strzyżowice
zostanie doposażona w dwa komplety
mebli do pomieszczeń przeznaczonych
do realizacji zajęć. Biorąc pod uwagę
sukcesy wcześniej realizowanych w
obszarze oświatowym projektów
unijnych jesteśmy przekonani, iż i tym
razem uda nam się osiągnąć zamierzone
cele i wypracować oczekiwane
rezultaty.
Największym zainteresowaniem z
pomocy dydaktycznych pozyskanych w
ramach projektu cieszył się
podświetlany globus. Uczniowie klasy
Ib ze Szkoły w Strzyżowicach z dużym
zainteresowaniem "podróżowali" po
całym globie. Na pytanie nauczyciela
dlaczego akurat ta pomoc najbardziej
ich zainteresowała Kacper Słania i Ola
Zaporowska zgodnie stwierdzili:
„Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć
wszystkie kontynenty". Red.

Ciąg dalszy ze strony 1.

wykonanie kompleksu boisk znanego
jako Orlik 2012. Powstanie boisko z
bezpiecznej nawierzchni do gry w
koszykówkę i siatkówkę wraz z
trybunami oraz boisko ze sztucznej
trawy do gry w piłkę nożną. Oba place
sportowe będę ogrodzone i zostaną
zainstalowane piłkochwyty oraz
oświetlenie umożliwiające grę po
zmroku. Przy obu placach przewidziano
także trybuny. Kompleks sportowy przy
gimnazjum przewidziany jest do
realizacji w 2012 r., ponieważ jest to
ostatnia okazja, by skorzystać z
dofinansowania budowy Orlików, które
może wynieść maksymalnie 666 tys. zł..
Red.

Propozycja placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Sarnowie.
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Czteropaki trafiły do mieszkańców Sarnowa i Preczowa
Wszyscy chętni mieszkańcy sołectw
Preczów oraz Sarnowa otrzymali od
Gminy Psary stojaki – „czteropaki” na
worki do selektywnej zbiórki odpadów
– papier, szkło, metal i plastik.
W tym przedsięwzięciu Gminę Psary
wspierał Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, a pieniądze na ten cel
pochodziły z umorzenia pożyczki. Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń zawarł
umowę z firmą PPH „Skatom” Sp z o. o. z
siedzibą w Dobrzanach, która wygrała
przetarg na dostawę 556 sztuk
„czteropaków” za łączną kwotę 82 065
zł.
Stojaki wykonane są z rur stalowych
ułożonych krzyżowo i malowanych
farbą proszkową. Cztery pokrywy
natomiast wykonane są z blachy
ocynkowanej, każda jest innego koloru:
czerwony, żółty, niebieski oraz zielony.
Z programu skorzystali mieszkańcy,

którzy mają aktualną umowę na odbiór
odpadów komunalnych zawartą z firmą
posiadającą zezwolenie Wójta Gminy
Psary na prowadzenie takiej
działalnośći. W Preczowie wydano 178
sztuk, a w Sarnowie
235 sztuk,
pozostałe stojaki są nadal wydawane
mieszkańcom Preczowa i Sarnowa w
Urzędzie Gminy w Psarach.
- Jestem bardzo zadowolona z tego,
że udało nam się dostać stojak do selekcji
odpadów. Ułatwi nam to znacznie
dzielenie śmieci na surowce oraz
zmniejszy ilość odpadów, które do tej
pory wyrzucaliśmy do zwykłego kosza, a
przede wszystkim w łatwiejszy sposób
będziemy mogli dbać o nasze
środowisko. - mówi Arleta Cielniaszek
mieszkanka Sarnowa. Mieszkanka
Preczowa Pani Edyta Siuda również jest
zadowolona ze stojaka - Czteropak, który
dostaliśmy od samorządu to solidna
metalowa konstrukcja, która wygląda

estetycznie, co na pewno zachęci moją
9. letnią córkę do segregacji, pomoże
również uwolnić naszą gminę od dzikich
wysypisk. Dla mnie osobiście jest to
niezbędna rzecz w każdym
gospodarstwie domowym. Red.

Pani Arleta Cielniaszek z Sarnowa bardzo
cieszy się z nowego stojaka.

Pływanie - nauka i doskonalenie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„Sportowa Gmina Psary” przy
współpracy z szkołami z terenu Gminy
oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Psarach zrealizowało projekt
pt.”PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE”.
Projekt jest finansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w
ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych
dla uczniów w kwocie 19.900 zł. oraz
przez Gminę Psary w kwocie 5.020 zł.
W okresie od kwietnia do listopada 2011
roku 60 uczniów klas drugich szkół
podstawowych z terenu gminy Psary
uczyło się pływać. Dzieci były
dowożone na basen do Dąbrowy
Górniczej – Ząbkowice. Podczas
uroczystego zakończenia
i podsumowania projektu 24 listopada.

odbył się egzamin końcowy dzieci
uczestniczących w projekcie. Egzamin
polegał na skoku do głębokiego
basenu, wynurzeniu się
i przepłynięciu 25 metrów basenu.
Wszystkie dzieci zdały egzamin,
a świadkami tego byli obecni na
basenie wójt gminy, dyrektorzy szkół
podstawowych oraz przedstawiciele
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajęcia
nauki i doskonalenia pływania
prowadzone były przez naszych
instruktorów Panów Adama Adamczyka
i Andrzeja Sztoka. Projekt stworzył
dzieciom warunki do integracji, świetnej
zabawy oraz bezpiecznego uprawiania
ćwiczeń ruchowych w wodzie. Dzięki
temu zmniejszył się lęk przed wodą,
umiejętność pływania pozwala dziecku

Pamiątkowe zdjęcie uczniów biorących udział w projekcie “Pływać każdy może”.

Zajęcia miały na celu między innymi
zmniejszyć lęk przed wodą.

na skuteczne i przyjemne korygowanie
wad postawy oraz zapobieganie
płaskostopiu.
Dzieci chętnie uczestniczyły
w ćwiczeniach i zabawie w wodzie.
Należy przy tym pamiętać, że pływanie
to nie tylko swobodne poruszanie się w
środowisku wodnym, ale także: poprawa
kondycji fizycznej, poczucie
bezpieczeństwa podczas przebywania
w wodzie. Lekcja pływania prowadzona
była poprzez:rozgrzewkę na lądzie,
rozgrzewkę w wodzie, ćwiczenia
techniczne i motoryczne, ćwiczenia
rozluźniające, zabawy w wodzie z dużą
dawką humoru i pozytywnej energii.
Zapewniliśmy wszystkim dzieciom
bezpieczeństwo, fachową opiekę
instruktorów oraz ratowników WOPR
z odpowiednim „podejściem”
pedagogicznym, bezstresową naukę,
satysfakcję oraz widoczne postępy w
nauce i doskonaleniu techniki pływania.
SSGP.
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Zajęcia teatralne dla młodych aktorów
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Dąbiu nie mogą narzekać tegorocznej
zimy na nudę. W szkole ruszyły kolejne
zajęcia pozalekcyjne, tym razem są to
warsztaty teatralne. Pod okiem
doświadczonego instruktora Andrzeja
Ciszewskiego, twórcy teatru
Preventorium, absolwenta reżyserii u
Jana Machulskiego, dzieci ćwiczą swój
warsztat teatralny. - Zajęcia rozwijają
ich wyobraźnię, osobowość,
odblokowują, pozwalają się pozbywać
tremy, strachu przed występami
publicznymi, rozwijają ruchowo. mówi instruktor Andrzej Ciszewski,
przekonując również, że jest to
najlepszy wiek na rozmiłowanie dzieci
w teatrze.
Od połowy listopada dzieci uczą się
podstawowych zadań aktorskich,
ćwiczą dykcje, etiudy ruchowe, czy
tekstowe, będą również pracować na
tekście, zarówno na prozie, poezji jak i
na dramacie.

Uczniowie ze SP w Dąbiu podczas zajęć z kostiumami.

Pierwszy spektakl teatru z młodymi
aktorami będzie można obejrzeć już na
wiosnę. Na razie reżyser jeszcze nie
wybrał sztuki, dopiero po poznaniu
osobowości dzieci i po uformowaniu się

zwartej grupy będzie mógł dokonać
idealnego wyboru. Młodym aktorom
życzymy powodzenia i nie możemy się
już doczekać pierwszego spektaklu.
Red.

Bezpieczniej na ul. Leśnej w Gródkowie
Na ulicy Leśnej w Gródkowie dzięki
firmie Camaro z Katowic postawiono
trzy progi zwalniające.
Jeden z progów znajduje się tuż przy
Szkole Podstawowej w Gródkowie,
drugi w połowie ul. Leśnej, trzeci przed
przejazdem kolejowym.Firma Camaro,
której właścicielem jest nasz
mieszkaniec Karol Grygorcewicz
w całości ufundowała zakup oraz
położenie progów zwalniających. Firma
działa na rynku od 1992 roku i zajmuje
się między innymi bezpośrednimi
kompleksowymi dostawami materiałów
elektroenergetycznych do sektora
górniczego, elektroenergetycznego oraz
budowlanego oraz oferuje usługi

w zakresie robót budowlanych
nowych oraz remontów
i modernizacji. Przedsiębiorstwo
jest również właścicielem Galerii
Meblowej Nowy Roździeń
w Katowicach mieszczącej się przy
alei Roździeńskiego 199.
Koszt progów zwalniających
wraz z robotami budowlanymi
wyniósł 18500zł, prace wykonała
firma Panów Karola i Artura
Grygorcewicza.
Progi zwalniające znacznie
poprawią bezpieczeństwo dzieci
oraz dorosłych mieszkańców,
którzy korzystają z ulicy Leśnej.
Red.

SKORZYSTAJ Z SMS - owego POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Jak pisaliśmy już w
poprzednim numerze
uruchomiliśmy w naszej
gminie SMSowy system
informowania mieszkańców.
Wiadomości SMS, które
otrzymują Państwo od gminy są
bezpłatne, aby je dostawać
wystarczy tylko wysłać SMS o
treści Psary na numer 4455.
Koszt wysłanego pod ten numer
SMSa jest naliczany według
stawek danego operatora.
Dzięki niemu będą Państwo
informowani o zagrożeniach

meteorologicznych,
problemach z dostawą wody,
utrudnieniach w ruchu oraz o
ważnych wydarzeniach
kulturalnych i ofercie zajęć,
które mają nasze jednostki. Jest
to jeden ze sposobów
ulepszenia systemu
informowania mieszkańców w
naszej gminie.
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzania naszego
gminnego internetowego
serwisu informacyjnego
www.psary.pl w którym

znajdują się szczegółowe
informacje o wydarzeniach,
relacje, galerie zdjęć oraz
ważne informacje dotyczące
funkcjonowania gminy.
Gminny serwis posiada
również funkcję newslettera.
Zapisując się na niego zostaną
Państwo poinformowani o
najważniejszych wydarzeniach
prosto na swoją skrzynkę
e-mailową. Red.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania Odnowa i Rozwój wsi Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Muzycy z naszej gminy otrzymali nowe instrumenty
W grudniu w remizie OSP w Górze
Siewierskiej odbyło się uroczyste
przekazanie instrumentów członkom
Orkiestry Dętej z Góry
Siewierskiej.Sprzęt muzyczny został
zakupiony w ramach dofinansowania
projektu „Kuźnia talentów
muzycznych” z działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Wśród przybyłych gości byli Wójt
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń wraz
z małżonką, Przewodniczący Rady
Gminy Psary – Jacenty Kubica, Dyrektor
GOK – Anna Nagły, Radny z Góry
Siewierskiej – Szczepan Kotuła oraz
sołtys – Marian Sobieraj. Uroczystość
uświetniła spora grupa mieszkańców,
którzy przybyli na spotkanie. Wszystkich
przybyłych gości przywitał Wójt Gminy
Psary, który wyraził ogromne
zadowolenia z faktu, iż Gminny
Ośrodek Kultury pozyskał dotację na
zakup instrumentów oraz przekazał je
członkom Orkiestry, aby mogli dalej
doskonalić swoje umiejętności. Wyraził

również swój podziw dla mieszkańców
gminy, którzy podejmują się tak
wymagającej formy działalności
muzycznej, jaką jest gra na
instrumentach dętych. „Do muzyków
trafiły między innymi: 4 trąbki, flet
poprzeczny, saksofon altowy, klarnet
oraz baryton. Większość instrumentów
otrzymali młodzi muzycy, którzy
zasilają szeregi Orkiestry, co daje nam
nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości z
pewnością grą na instrumentach dętych
zainteresuję się większa grupa młodych
ludzi, którzy wykażą ochotę wstąpienia
do orkiestry co z pewnością zaowocuje
Orkiestrą na miarę Orkiestry z
Mykanowa” – powiedziała po
uroczystości Dyrektor GOK Anna Nagły.
Wszystkie instrumenty zostały
zakupione w ramach projektu „Kuźnia
talentów muzycznych” objętego
dofinansowaniem w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, wartość całkowita projektu
wyniosła 59 888 zł, a dotacja to
36 217 zł. Doskonałym dopełnieniem
imprezy był koncert w wykonaniu

muzyków Orkiestry, w trakcie którego
instrumentaliści odegrali sto lat oraz
przekazali na ręce Wójta Gminy Psary –
Tomasza Sadłonia oraz Dyrektora GOK
– Anny Nagły podziękowania za
zaangażowanie i wsparcie w rozwój
Orkiestry Dętej.
Na zakończenie
programu wystąpił Jędrzej Nowak oraz
Katarzyna Sitko, którzy zaprezentowali
kilka utworów w jazzowym klimacie.
Recital poprowadził Janusz Osiński.
GOK.

Wójt wręcza instrumenty muzykom.

Happening Czarodziejskie Drzewo
Uczniowie SP w Strzyżowicach
zachęceni zdobyciem wyróżnienia w
Ogólnopolskim Konkursie „Zaadoptuj
rzekę” za ciekawe i oryginalne działania
proekologiczne, postanowili
zaangażować się w ochronę drzew.
Wśród działań zmierzających do
uwrażliwienia mieszkańców gminy na
problem czystości lasów, ochrony
starych drzew i sadzenia młodych,
znalazły się różnego rodzaju akcje,
podjęte w ramach wolontariatu.
Pierwszą z nich było wykonanie prac „O
czym bym marzył, gdybym był
drzewem?”. Swoje przemyślenia
związane z tematem uczniowie
przenieśli na duży format przy użyciu
różnych technik plastycznych. W ten
sposób powstały bardzo oryginalne
plakaty. Aby dotrzeć do większego grona
odbiorców z przesłaniem „Chronimy
przyrodę i zwierzęta – dla nas i
następnych pokoleń” w oparciu o
stworzone plakaty, uczniowie
opracowali kolorowe ulotki, które
umieścili w miejscach często
odwiedzanych przez mieszkańców,

takich jak Urząd Gminy, biblioteki, przyszłego roku połączonego z
Ośrodki Zdrowia.
sadzeniem drzew. Do działań tych
3 listopada odbył się w Strzyżowicach będziemy zachęcać samorządowców i
Happening – Czarodziejskie Drzewo. ludzi odpowiedzialnych za rozwój
Tym razem uczniowie wcielili się w lokalnych społeczności. Działając
postacie, które symbolizowały drzewa. lokalnie – myślimy globalnie. W ten
W bardzo ciekawych strojach, kolorowy sposób włączymy się w kampanie ONZkorowód przeniósł plakaty ulicami Miliard Drzew dla Planety. SP
Strzyżowic do biblioteki, gdzie można je Strzyżowice.
o g l ą d a ć n a
wystawie. Było
ciekawie, wesoło i
kolorowo.
26 października
delegacja uczniów
przeprowadziła
wywiad z Wójtem
Gminy Psary
związany z
tematyką ochrony
drzew. Rozmowa z
panem Tomaszem
S a d ł o n i e m
zachęciła uczniów
do planowania
Święta drzewa w
Uczniowie ze SP w Strzyżowicach podczas happeningu.
październiku
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4 Władza w naszej gminie
Czwartek. Około godziny 15.15.
Budynek gimnazjum Psarach. W jednej
z sal grupa uczniów pracowicie
rozkłada statywy, zawiesza oświetlenie
studyjne, mocuje kamerę. Na biurku
pojawia się profesjonalny sprzęt
montażowy. Ktoś kto zajrzałby tu
przypadkiem, mógłby odnieść
wrażenie, że gimnazjaliści w rozmowie
posługują się szyfrem. Stand up, off,
render, voice over, news. Czy to lekcja
języka angielskiego z zastosowaniem
tajemniczej metody dydaktycznej? Nie.
To cotygodniowe warsztaty
dziennikarskie dla uczniów II i III klas
gimnazjalnych.
W tym czasie, gdy adepci sztuki
operatorskiej, montażu i grafiki
zagłębiają się coraz bardziej w jej
arkana, inna grupa młodych ludzi
poznaje blaski i cienie zawodu
dziennikarza. Jak przygotować serwis
informacyjny, jak zaprezentować
prognozę pogody, czy wiadomości
sportowe? Na te pytania nie ma prostej
odpowiedzi – recepty. Ale kandydaci na
dziennikarzy po każdych zajęciach są
coraz bliżej jej poznania. Kilka osób
buduje zaimprowizowane studio wraz
z jego pełną obsługą. Co tydzień staje tu
przed kamerą, w blasku lamp studyjnych
kolejnych kilka osób.
Wcielają się
w rolę reporterów, prezenterów
serwisów informacyjnych, sportowych,
prognozy pogody. Prowadzą wywiady a

poza kamerą
poznają pracę
wydawcy i
kierownika
produkcji.
N a g r a n i a
realizują ich
koledzy, którzy
chwilę później na
montażowym
laptopie, w
programie Final
Cut dbają o to, by
wszystko było
widać i słychać a
c a ł o ś ć Uczniowie podczas przygotowywania materiału o Szkolnym Klubie
p r z y p o m i n a ł a Sportowym, materiał będzie można obejrzeć już wkrótce na kanale
namiastkę serwisu
You Tube Gminy Psary: www.youtube.com/GminaPsary
informacyjnego,
wywiadu czy
ćwiczenia ze sztuki argumentacji. W
prognozy pogody. Występy przed trakcie zajęć wszyscy poznają techniki
k a m e r ą p o p r z e d z a j ą ć w i c z e n i a autoprezentacji, uczą się publicznych
logopedyczne, których zadaniem jest wystąpień i nabierają niezbędnej
„rozruszanie aparatu mowy”. W jaki w takich sytuacjach pewności siebie i
sposób? Oto przykłady.
wiary w swoje umiejętności. Każdy ma
Jola lojalna i Jola nielojalna. I cóż, że jakieś zalety, trzeba je w sobie odkryć
ze Szwecji. Szwed wszedł w drzwi. Czy i u m i e j ę t n i e w y e k s p o n o w a ć .
trzy cytrzystki na Cyprze grają na cytrze? Gimnazjalna redakcja zajmuje się
Z czeskich strzech szło Czechow trzech. relacjonowaniem wydarzeń z życia
Łatwo nie jest ale po kilku minutach szkoły. Warsztaty to również okazja do
takich ćwiczeń każdy dziennikarz mówi zapoznania się z mechanizmami
wyraźniej a Szwed, trzy cytrzystki funkcjonowania Unii Europejskiej.
i Czechów trzech wyraźnie poprawiają Projekt „IV Władza” finansowany jest
humory.
Jak zachęcić do kupna przez Unię Europejską w ramach
zupełnie niepotrzebnej rzeczy a jak Europejskiego Funduszu Społecznego.
zniechęcić do wyjątkowej okazji, to
Uczestnicy projektu „IV Władza”.
Projekt współfinansowany w ramach
środków Unii Europejskiej

Rada Gminy Informuje
24 listopada 2011r. w Ośrodku
Kultury w Sarnowie odbyła się XIII sesja
Rady Gminy Psary.
W trakcie XIII Sesji przedstawiona
została Pani Helena Warczok, która jest
od 01.12.2011 r. Dyrektorem Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach.
W trakcie sesji przyjęto 9 uchwał, na
mocy których:
- Ujednolicono statut Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach,
- Ustalono zmiany w sprawie
ustanowienia Stypendium Wójta Gminy
Psary dla najzdolniejszych uczniów oraz
określono zasady jego przyznawania,
- Uchwalono wieloletni program
gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy na lata 2011 –

2016,
- Rozpatrzono skargi Państwa
Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc, uznając je
za bezzasadne,
- Ustalono wysokości stawek
podatków od środków transportowych
na 2012r.,
- Ustalono wysokości stawek i
zwolnień podatku od nieruchomości na
2012r. oraz określono wzór informacji i
deklaracji podatkowej,
- Przyjęto zmiany w budżecie gminy
na 2011r.,
- Wyrażono zgodę na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej o pow.
0,4650 ha, położonej w Preczowie
stanowiącej własność gminy,
- Obniżono średnią cenę skupu żyta

Na XIII Sesji Rady Gminy przedstawiono
nową dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej Panią Helenę Warczok.

stanowiącego podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy
Psary z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty
67,00 zł za 1q. Red.
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I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary za nami
16 listopada 2011r. w Ośrodku Kultury
w Sarnowie odbyła się I uroczysta sesja
Młodzieżowej Rady Gminy Psary I
kadencji, podczas której Krzysztof Kopka
– Przewodniczący Gminnej Komisji
Wyborczej wraz z Jacentym Kubicą –
Przewodniczącym Rady wręczyli
młodym samorządowcom zaświadczenia
o wyborze na radnego.
W dalszej części sesji, młodzi radni
złożyli ślubowanie oraz wybrali
Prezydium Rady, w skład którego weszli:
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Psary - Izabela Klusa uczennica
Gimnazjum w Psarach,
Wiceprzewodnicząca – Weronika
Sobczyk uczennica ze Szkoły
Podstawowej w Dąbiu,
Sekretarz – Natalia Dembińska
uczennica z Gimnazjum w Psarach.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Pamiątkowe zdjęcie Młodzieżowej Rady Gminy z Wójtem Tomaszem Sadłoniem
i Przewodniczącym Rady Gminy Jacentym Kubicą

Marta Szczypa – Przewodnicząca Komisji, Łukasz Nalepa, Karolina Nowak,
Kamila Bury, Monika Wylon. Red.

Pierwsze efekty pracy punktu świetlicowego w Sarnowie
Od września 2011r dzięki
współpracy z OPS w Szkole
Podstawowej im. A. Szklrskiego w
Sarnowie działa punkt świetlicowy.
Przedstawiamy pierwsze efekty jego
pracy.
W godzinach popołudniowych
uczniowie ze SP w Sarnowie mogą
aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
których tematyka odnosi się do takich
zagadnień społecznych jak : alkoholizm,
przemoc, narkomania, odpowiedzialne i
etyczne zachowania itp.

Świetlica wprawdzie działa od
niedawne, ale już widać pierwsze efekty
jej działalności. Uczniowie, pod
kierunkiem pani Małgorzaty
Borowieckiej wystawili pierwszą
profilaktyczną sztukę pt. „Baśń o
Kopciuchu.”
Teatrzyk w sposób pouczający
ukazywał zgubny wpływ nikotyny na
organizm człowieka
Uczniowie przygotowali
przedstawienie, w którym udział wzięli:
Marta Sobczyk (Kopciuch), Adrian

Zakupiono osuszacz pomieszczeń
Do gminnego
magazynu
przeciwpowodziowego został
zakupiony osuszacz pomieszczeń.
Osuszacz będzie służył mieszkańcom
gminy, właścicielom obiektów
budowlanych (domów, garaży,
budynków gospodarczych), które w
wyniku zdarzenia o charakterze klęski
żywiołowej (zalanie, podtopienie) będą
wymagały osuszenia. Wypożyczenie
osuszacza dla w/w osób będzie
nieodpłatne. Wypożyczający będzie
pokrywał jedynie koszty poboru energii
elektrycznej niezbędnej do zapewnienia
pracy urządzenia. Wszystkie
formalności związane z wypożyczeniem
osuszacza załatwiane są przez
Bogusława Białasa, pokój 108 w
Urzędzie Gminy Psary. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać
pod numerem telefonu 32 267 21 21
wew. 25 lub kom. 722 362 364. Red.

Korzeb (Książę); Wiktoria Pilarska
(diabełek), Karolina Nowak (aniołek),
Paulina Sobolewska (macocha), Kinga
Torchała (córka), Edyta Gęgotek (córka)
oraz Alicja Galeja (ojciec).
Przedstawienie sprawiło wzrost
zainteresowania uczniów dodatkowymi
zajęciami popołudniowymi.
Przypominamy, że po lekcjach
uczniowie ze Szkoły w Sarnowie mogą
brać też udział, między innymi w takich
zajęciach, jak zajęcia lekkoatletyczne,
czy plastyczne. Red.

AKCJA ZIMA
W GMINIE PSARY
Koordynatorem Akcji Zima na
terenie gminy Psary jest Wojciech
Łukasik, całodobowy dyżur pod
numerem tel. 604 219 870,
w godz. 7.00 – 15.00 dostępny
również pod numerem telefonu 32
263 18 94. Firma odpowiedzialna
za zimowe utrzymanie dróg
gminnych to Drogrem S. C. z
Bytomia.
Za utrzymanie zimowe dróg
powiatowych odpowiada
Powiatowy Zarząd Dróg
w Będzinie z/s w Rogoźniku,
ul. Węgroda 59, tel. 32 287 75 19,
32 287 78 72. Firma obsługująca
prace na drogach powiatowych to
WPRD Katowice.
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Szkoła Podstawowa im. A. Szklarskiego w Sarnowie wzbogaciła
się o kolejną tablicę interaktywną
W tym roku Mikołajem dla uczniów i
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w
Sarnowie zostali właściciele Zakładów
Ogrodniczych Bory Malinowickie
Państwo Mularscy, którzy
zasponsorowali szkole tablicę
interaktywną.

Społeczność szkoły pragnie tą drogą
złożyć serdeczne podziękowania za
uzyskane wsparcie.
Serdecznie dziękujemy!
Uczniowie i Nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Sarnowie

Firma Nowbud z Gminy Psary zdobywcą Euro Certyfikatu 2011

Wójt z Sebastianem Nowakiem i jego żoną
Anną Kożuszek - Nowak, podczas
uroczystości wręczenia certyfikatu.

Sebastian Nowak przedsiębiorca
prowadzący na terenie naszej gminy
firmę P.P.H.U. Nowbud Sebastian
Nowak zdobył EuroCertyfikat 2011 w
kategorii "Certyfikat Wiarygodności
Firmy" .
Przedsiębiorstwo Pana Sebastiana
zajmuje się układaniem kostki
brukowej, remontami mieszkań oraz
usługami ogólnobudowlanymi.
EuroCertfikat jest to europejskie
wyróżnienie przyznawane podmiotom
gospodarczym odznaczającym sie na
tle konkurencji sprawna organizacją i
zarządzaniem,doskonałą polityką

rozwoju oraz spełnianiem surowych
norm jakościowych.Nagroda stanowi
wyraz uznania dla dotychczasowej
działalności przedsiębiorstw, które w
szczególny sposób przyczyniają się do
rozwoju polskiego i europejskiego
biznesu.
Ceremonia wręczenia wyróżnienia
odbyła się 17 listopada na Zamku
Królewskim w Warszawie, a Panu
Sebastianowi Nowakowi towarzyszył
tego dnia Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń. Serdecznie gratulujemy
zdobycia certyfikatu. Red.

Światełko z Betlejem dotarło do Psar
12 grudnia nasza mieszkanka
Aleksandra Magner , która jest zapaloną
harcerką z Hufca ziemi Będzińskiej
im. Króla Kazimierza Wielkiego
przekazała mieszkańcom gminy na ręce
Wójta betlejemskie światełko pokoju.
Światełko do naszej gminy zostało
przywiezione z Jasnej Góry gdzie co
roku przed świętami przekazują
Betlejemskie Światło Pokoju - symbol
ciepła, miłości i nadziei.
Jako symbol bożonarodzeniowego
orędzia pokoju dociera ono do ponad

25 krajów europejskich, w tym po raz 21
także do Polski. Młodzież ze Związku
Harcerstwa Polskiego odbiera Światło od
skautów słowackich, którzy wcześniej
dostają światełko od Austriaków, a ci z
kolei przywożą światełko wprost z
Betlejem. Za pośrednictwem wszystkich
drużyn, chorągwi i hufców trafia ono do
niemal wszystkich wsi i miast w Polsce.
W naszej gminie światełko trafiło
również do kościołów i ważnych
instytucji. Red.
Ola Magner przekazała Wójtowi światełko.

Chór Largo - Cantabille zaśpiewa w naszej gminie
Wójt Gminy Psary
serdecznie zaprasza na:
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru
LARGO – CANTABILLE, 6 stycznia 2012 r.,
który odbędzie się o godz. 17:00
w Remizie OSP w Psarach.
Chór parafialny posiada prawie stuletnią historię.
Współpracowało z nim 16 dyrygentów, w tym profesor
Akademii Muzycznej, wieloletni dyrygent i dyrektor
Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Obecnie dyrygentem
chóru jest Aleksandra Maciejczyk, absolwentka
Akademii Muzycznej w Katowicach. Chór gromadzi
zawsze na swoich występach wielu słuchaczy.
Serdecznie zapraszamy na koncert!

Fot: http://www.berlin.polemb.net

Nr3/XII/2011/2012
Polubiliśmy fizykę. To takie proste.
Wolontariat studencki w sarnowskiej szkole Podczas
zajęć poznaliśmy podstawowe
28 października odbyły się zajęcia
laboratoryjne prowadzone przez
studentów Uniwersytetu Śląskiego
w ramach akcji „Młody Nobel”.
Mieliśmy możliwość wzięcia udziału
w pokazie prostych doświadczeń z
fizyki. Każdy uczeń mógł poszerzyć
swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych.
Były to wyjątkowe zajęcia. Studenci
obiecali, że jeszcze kiedyś odwiedzą
naszą szkołę.
Karolina Nowak kl. IV SP Sarnów

Maraton czytania na Święto Niepodległości
Święto Niepodległości to idealny czas
na rozmowy o patriotyzmie. Z tej okazji
członkowie klubu SAS zorganizowali
nocny maraton czytania polskiej
literatury.
Znamienici goście: pani Bożena
Szklarska-Nowak, przedstawiciele
władz gminnych oraz placówek

oświatowych i społecznych
czytali fragmenty książki
Alfreda Szklarskiego „Tomek
w krainie kangurów”.
Oto krótka foto relacja
z tego wydarzenia.
Klub ”SAS”
SP Sarnów

prawa fizyczne w sposób łatwy
i przystępny. Rysowaliśmy, bawiliśmy
się piłeczkami, balonikami, wyjaśniając
prawa otaczającego nas świata. To było
fantastyczne. A prowadzący….. Chłopcy
z ciekawością zerkali na panią Agnieszkę
a dziewczyny wodziły wzrokiem za
przystojnym panem Adrianem. Te
zajęcia były bardzo ciekawym
doświadczeniem dla nas jak i dla samych
studentów.
Paulina Kościelna kl. VI SP Sarnów
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Jesienna Jaskinia Wierzchowska

Jesień jest cudowną porą roku. Mam
nadzieję, że po przeczytaniu tego wy też
tak pomyślicie. Ale wróćmy do jesieni.
Jest jednym słowem cudowna. Piękne
zielone... żółte liście, wyściełające
ścieżki i chodniki. Delikatne mżawki
uderzające o daszki czapek. Wiatry
zrywające kapelusze i kaptury. To
ostatnie nie jest przyjemne, bo kiedyś
zgubiłem w ten sposób... paragon
fiskalny. Jednak ta filozofia zaczyna mnie
trochę nudzić. Żartuję. Jeszcze was
pomęczę. Ostatnio klasy szóste ze
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach
wyjechały na całodniową wycieczkę do
Jaskini Wierzchowskiej w Jurze

Krakowsko –
Częstochowskiej.
Jak każdą wycieczkę
szkolną rozpoczęła
podróż autokarem.
Dla jednych nudna,
dla innych ciekawa.
Przejdę teraz do
samego celu
podróży. Była nim
owa jaskinia. Jednak
jeszcze o niej nie
będę pisał. Przed
jaskinią czekały na
nas „piękne”
ławeczki. Po chwili
oczekiwania
wreszcie nadeszła chwila wejścia do
jaskini. Była wspaniała, nie do opisania.
Ale ja ją oczywiście spróbuję opisać.
Wilgotne ściany z których cienkimi
strumykami spływała czysta woda. Od
czasu do czasu dało się zobaczyć małego
nietoperza. Sama jaskinia jest dosyć
długa. Była oświetlona sztucznie, ale
oprócz tego w całości naturalna.
Zwiedzanie jaskini urozmaicały bogate
komentarze naszego przewodnika na
temat wypraw archeologów i pięknych
rzeźb wykutych w skale
przedstawiających niedźwiedzie, lwy
i inne zwierzęta . Przechodząc przez
długie, ciemne korytarze trzeba było

schylać głowy nisko, ponieważ z sufitu
zwieszały się stalagmity, a z podłogi
wystawały masywne stalaktyty łącząc się
ze stalagmitami poprzez co powstawały
stalagnaty. Największym
pomieszczeniem w jaskini jest sala
„balowa”, w której znajduje się duży
komplet skamielin oraz kości i zębów
mamutów i innych zwierząt.
W jaskini żyją maleńkie nietoperze
i spore pająki jaskiniowe. Nie plotą one
jednak sieci jak inne pajęczaki.
Uczepiają się stropu jaskini. Głównie
przy wejściu ponieważ tam docierają
jeszcze jakieś owady. Z kolei nietoperze
są bardzo małe. Ich wielkość jest
porównywalna do ludzkiego palca,
a waga wynosi zaledwie do 10g.
Całe zwiedzanie było dosyć krótkie,
w porównaniu z resztą wycieczki. Nasz
przegłodzone żołądki zostały
zapełnione kiełbaskami z ogniska.
Ostatnie godziny spędzone zostały na
konwersacjach i rozmowach. Powrót nie
był specjalnie urozmaicony. Większość
osób była zmęczona i nie miała ochoty
na głupoty i wygłupy. Nauczyciele
chyba byli z tego faktu szczęśliwi.
Całokształt wycieczki jest na wysokim
miejscu. Była ona co najmniej
interesująca.
Krystian Jasionek SP Strzyżowice

Święto Halloween w SP Strzyżowice
Święto Halloween obchodzone jest
31 października. Jest to święto, które
w Polsce pojawiło się w latach 90.
Ludzie w tym dniu przebierają się za:
wampiry, duchy lub czarownice itp.
Mimo, że zwyczaj ten wywodzi się
z pogaństwa to jest obchodzony również
w wielu krajach chrześcijańskich.
Najhuczniej Halloween jest
obchodzone w USA, Wielkiej Brytanii
i Kanadzie. W naszej szkole
w Strzyżowicach 28 października
odbyła się zabawa

z okazji Halloween. Uczniowie mieli
wspaniałe kostiumy. Jednak najwięcej
osób było przebranych za zombie i za
czarownice. Były wśród nas również
wampiry.
W zorganizowanych zabawach
wyłoniono zwycięzców, którzy
otrzymali słodkie nagrody. Symbolami
święta Halloween są czarne koty,
nietoperze no i oczywiście dynielampiony. Piątek to był niezapomniany
dzień strachu w naszej szkole. W naszej
tradycji nie było nigdy święta

Halloween.
1 listopada obchodzimy Dzień
Wszystkich Świętych, a 2 listopada
Dzień Zaduszny. Są to dni pełne
zadumy, wspomnień i skupienia. Każdy
może pozwolić sobie na halloweenowy
dreszczyk emocji, przebieranki
i śmieszne dynie. Dzień później każdy
z nas wspomina przodków i modli się za
nich zgodnie z naszą tradycją.
Aleksandra Jarecka SP Strzyżowice
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Szkoła z pasją

Rok szkolny 2011/2012 jest
ogłoszony rokiem szkoły z pasją. Nasza
szkoła i funkcjonujące razem z nią
przedszkole też jest placówką z pasją.
Żeby to udowodnić odpowiedzieliśmy
na zaproszenie naszych młodszych
kolegów i koleżanek z przedszkola,
którzy zaprosili nas na zajęcia otwarte,
przygotowane dla swoich rodziców.
Zajęcia poprowadziła p. Agnieszka
Barańska – Białas wychowawczyni
grupy starszaków z naszego
przedszkola. Tematem zajęć była
„Wędrówka kropelki wody”.
Celem zajęć było poznanie
właściwości fizycznych wody,
zapoznanie ze zjawiskiem krążenia
wody w przyrodzie oraz rozwijanie
uzdolnień plastycznych podczas
łączenia różnych technik plastycznych w
czasie wykonywania pracy „Późna
jesień”.
Przedszkolaki wysłuchały
opowiadania H. Bechlerowej „Jedna
srebrna kropla”, do którego oglądały
serie ilustracji przedstawiających
poszczególne sceny z opowiadania.
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Wysłuchanie tekstu było
wprowadzeniem do omówienia
zjawiska krążenia wody w przyrodzie.
Przeprowadzone wspólnie przez panią
i dzieci doświadczenia dotyczące
parowania i kondensacji wody
uświadomiły i dzieciom, i nam jak
powstają chmury. Wykorzystując
instrumenty muzyczne przedszkolaki
pokazały nam, że potrafią wystukać
zakodowany w kropelkach wody rytm.
Malowanie pni drzew i przyklejanie
kolorowych naturalnych liści, które
dzieciaki zebrały podczas spaceru
pozwoliło nam zobaczyć jak uzdolnieni
plastycznie są nasi koledzy. A prace na
temat „Późna jesień” były przepiękne.
Zaproszeni rodzice z zachwytem
oglądali, jak pracują w przedszkolu ich
dzieci i bardzo chętnie pomagali
w przygotowaniu prac i zorganizowaniu
wystawy. Przedszkole to fajna sprawa
i czasem, chociaż na chwile chętnie
byśmy do niego wrócili.
Zespół redakcyjny
SP Gródków

„Przybyli ułani pod okienko…”
Święto Niepodległości to dzień bliski
wszystkim Polakom. Po 123 latach
niewoli w 1918 roku Polska odzyskała
suwerenność. Świętując ten dzień,
dajemy wyraz naszej miłości do
Ojczyzny. 10 listopada, na porannym
apelu, pani dyrektor Bożena Wieczorek
odczytała list Prezydenta RP. Prezydent
zaproponował młodzieży, aby
tegoroczne Święto Niepodległości
obchodzili w poczuciu dumy
i radości, i zachęcał do tworzenia
niepodległościowych kotylionów.
W akcji „ Kotylion na 11 listopada”
uczestniczyła cała szkolna społeczność.
Na uroczystym apelu uczniowie klas IVVI zaprezentowali patriotyczny występ.
Zorganizowana uroczystość wzbudziła

wśród widzów wiele
emocji i wzruszeń,
pozwoliła zebranym
przenieść się
w historyczne chwile,
tak ważne dla naszej
O j c z y z n y .
Oczywiście nie mogło
zabraknąć Józefa
Piłsudskiego, ułanów,
pięknych dziewcząt w
strojach ludowych,
„małego Polaka” oraz
babci i dziadka.
Występom towarzyszyły piękne pieśni Cała społeczność uczniowska, wie co to
patriotyczne w wykonaniu chóru. W ten HONOR i OJCZYZNA.
Bartosz Osmlak kl.V
sposób zamanifestowaliśmy swój
z zespołem redakcyjnym SP Gródków
patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny.

KOLEJNY SUKCES GIMNAZJALISTÓW!

5 listopada br. wybrani uczniowie
naszej szkoły pojechali na Uniwersytet
Śląski na Ponadregionalne Warsztaty
Naukowe w ramach projektu „Aktywny
w szkole – aktywny w życiu”. Po
zameldowaniu się na Wydziale Nauk
Przyrodniczo-Technicznych
przeszliśmy na salę, gdzie odbył się
wykład prof. Zygmunta Wróbla pt.:
„Inżynier + Lekarz = Przyszłość”.
Wykładowca opowiadał o nowoczesnej
medycynie, jej możliwościach oraz
wynalazkach. Po krótkiej przerwie
uczniowie z kilkunastu szkół zaczęli

prezentować swoje prace biorące udział
w konkursie „Przyrodniczo-techniczne
atrakcje naszego regionu”. Celem
konkursu było zaprojektowanie
przewodnika przyrodniczotechnicznego promującego
najciekawsze miejsca regionu, w którym
mieszkają i uczą się beneficjenci
projektu „Aktywny w szkole – aktywny w
życiu”. Izabela Klusa, Klaudia Korzonek i
Angelika Szczęch opracowały
„Przewodnik po Gminie Psary”.
Uczennice umieściły w nim warte
zobaczenia obiekty, miejsca rozrywki

i odpoczynku, ścieżkę rowerową naszej
gminy. Ich folder zdobył III miejsce
w konkursie! Autorki projektu otrzymały
aparaty cyfrowe i nowoczesne roboty
oraz mikroskop do badań dla sekcji
przyrodniczej. Gratulujemy!
Ponadregionalne
Warsztaty są jedną z form
a k t y w n o ś c i d l a
beneficjentów projektu
„Aktywny w Szkole Aktywny w Życiu”.
Natalia Dembińska,
Gimnazjum Psary

GŁOS SZKOLNY
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Bajkowy dzień
Piątek 4 listopada należy to tych dni
w szkolnym kalendarzu, które na długo
pozostaną w pamięci. Już od samego
rana po szkolnych korytarzach zaczęły
krążyć barwne, baśniowe postaci. W ten
sposób postanowiliśmy przyłączyć się
do obchodów Międzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek, przypadającego
5 listopada.
Każdy uczeń miał szansę wystąpić w
przebraniu swojego ulubionego
bohatera. Dzięki temu mogliśmy
podziwiać
dostojne księżniczki
i straszliwe czarownice, dzielnych
rycerzy
i księcia z bajki, a także
sympatycznego Misia Uszatka, biednego
Kopciuszka i wiele, wiele innych
baśniowych postaci.
Podczas
uroczystego szkolnego apelu wszyscy
zaprezentowali swoje stroje, otrzymując
gromkie brawa. Był też czas na popisy

plastyczne, polegające
na rysowaniu wybranej
bajkowej postaci.
W ten sposób powstała
spora galeria, którą
można podziwiać na
szkolnym holu. Na
zakończenie tego
niezwykłego dnia
reprezentanci
poszczególnych klas
wzięli udział
w konkursie „Wiedzy
o bajkach”.
Dzień upłynął
w miłej atmosferze.
Wszyscy wspaniale
zapewne w progach naszej szkoły
bawiliśmy się, przy okazji ucząc się, kolejnych bajkowych bohaterów.
utrwalając wiedzę o na temat lektur
Aleksandra Skotarska,
naszego dzieciństwa. Za rok powitamy
SP w Dąbiu

Witaminki, witaminki ….
Uczniowie klas I – III Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu
biorą udział w programie unijnym
„Owoce w szkole”. Pierwszoklasiści
uczestniczą również w programie
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”.
Dlatego
to właśnie
najmłodsi
uczniowie w inscenizacji „Witaminki”
postanowili zachęcić swoich starszych
kolegów do zdrowego odżywiania
i aktywności ruchowej. Podczas swego
występu pierwszoklasiści w roli
witaminek opowiadali nam co należy
jeść, a czego unikać, aby nasz organizm
był zdrowy i silny, przekonywali, że
witaminy są substancjami niezbędnymi
do życia. Dobre rady zostały poparte

właściwym przykładem
w s p ó l n y m
spożywaniem jabłek,
których nie powinno
zabraknąć w naszych
posiłkach.
Na zakończenie tego
„smakowitego”
spotkania został
ogłoszony konkurs
plastyczny pod hasłem
„ Spożywamy warzywa
i owoce, bo chcemy
być zdrowi i weseli”.
Rozstrzygnięcie konkursu wkrótce.

Weronika Sobczyk oraz
Sandra Kocot, SP w Dąbiu

GIMNAZJALIŚCI DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
6 listopada br. w Kościele w Psarach
odbyły się Zaduszki Parafialne
przygotowane przez uczniów naszego
gimnazjum, pod opieką
i przewodnictwem pań Marii
Olszewskiej oraz Kariny Bizan. Występ
poprzedziła krótka Msza Święta.
Nasi uczniowie recytowali wiersze
znanych poetów przy akompaniamencie
scholi działającej przy Kościele
Parafialnym w Psarach, której

I
N
F
O

przewodziła pani Elżbieta Kopka. W
Kościele panowała wspaniała atmosfera półmrok, zapalone znicze. Ta sceneria
dała publiczności możliwość głębszego
przeżywania słów, które kierowali do
niej nasi uczniowie. Występujący nie
spodziewali się, że swoim występem
wywołają taki zachwyt u publiczności,
bowiem zostali nagrodzeni długimi
owacjami na stojąco. U niektórych
widzów dało się również zauważyć łzy

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

wzruszenia.
Po zakończeniu występu proboszcz
Jan Piekarski serdecznie podziękował
nam za tak wzruszające przedstawienie.
Atmosfera spotkania oraz sposób
przyjęcia go przez lokalną społeczność
utwierdziły nas w przekonaniu, że warto
podejmować tego typu inicjatywy.
Natalia Dembińska i Paulina
Kamińska, Gimnazjum Psary

Formatowanie i skład gazetki:

M arci n B u d zi o s z

Piotr Olesiak

Dominik Dziechciarz

Krystian Wróbel

Bartosz Lenart

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Święto pluszowego misia
25 listopada swoje święto obchodzi
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel
dzieci i niezastąpiona przytulanka przy
zasypianiu – PLUSZOWY MiŚ.
Mimo coraz nowocześniejszych i
coraz bardziej atrakcyjnych zabawek,
moda na misie nie przemija, bo „czy to
jutro, czy to dziś wszystkim jest
potrzebny MIŚ”. Co roku placówki
biblioteczne gminy psary organizują dla
najmłodszych obchody misiowych
urodzin. W programie zajęć są
opowieści o prawdziwych i bajkowych
niedźwiadkach, zabawy ruchowe
tematycznie związane z zachowaniem i
zwyczajami naszych bohaterów,
zagadki i konkursy oraz plastyczne
popisy. Tego roku na przedszkolne i
biblioteczne MISIE czekała jednak

jeszcze dodatkowa niespodzianka.
Zbliżającą się zimę nasze pluszaki miały
po raz pierwszy spędzić w misiowych
tekturowych chatkach.
Widok przygotowanych do złożenia i
ozdobienia ścian domków wprawił
dzieci w ogromny zachwyt. Kolorowe
dachy, okna i drzwi oraz rozmiar
pozwalający na wchodzenie do środka
cieszyły najbardziej. Należało jedynie
pokolorować ściany, za co z ochotą
zabrali się nasi milusińscy.
W ruch
poszły pędzle i kredki, spod których
wyłoniły się kwiatki, drzewka, ptaszki i
barwne szlaczki. Mali budowniczy i
dekoratorzy spisali się na szóstkę. W
nagrodę mogli zabrać domki do swoich
przedszkoli. Czy zamieszkają w nich
misie - nie wiemy - ale z całą pewnością

będą przypominać dzieciom że to przy
okazji obchodów światowego dnia
pluszowego misia zagościły w ich
wnętrzach. GBP.

Przedszkolacy ozdabiają domek dla
pluszowego misia.

Małżeństwo z 72 letnim stażem
„Działo się we wsi Psary, dnia
dziewiętnastego tysiąc dziewięćset
trzydziestego dziewiątego roku o
godzinie trzynastej ….” jest to pamiętny
dla Państwa Antoniego i Sylwestry
Woźniak zapis z księgi parafialnej z
1939 roku, który stwierdza zawarcie
małżeństwa między nimi. W tym roku
przypada 72 rocznica ślubu Państwa
Woźniak. Z tej okazji 21 listopada Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z
Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Teresą Celką odwiedzili
jubilatów, by wręczyć im gratulacje.
Pomimo ciężkich czasów Państwo

Woźniak zdecydowali się wziąć ślub,
wkrótce Pan Antoni został wysłany na
przymusowe roboty do Niemiec. Po
wojnie wrócił do Polski, pracował na
Elektrociepłowni Będzin. Małżeństwo w
1989 zostało odznaczone medalem
prezydenta za staż pożycia małżeńskie
było również wyróżniane przez wójta z
okazji 60 lecia, 65 lecia i 70 lecia
pożycia małżeńskiego. Już wkrótce na
łamach gazety samorządowej „Głos
Gminy Psary” zostanie opublikowany
wywiad z Państwem Woźniak. Parze
życzymy kolejnych lat życia w szczęściu
i zdrowiu. Red.

Państwo Antoni i Sylwestra Woźniakowie
z Zastępcą Kierownika USC T. Celką.

Spotkanie z Jarosławem Kretem
W dniu 15 listopada 2011 r. na
zaproszenie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach przybył do naszej
gminy Pan JAROSŁAW KRET dziennikarz, podróżnik i fotoreporter.
Z wykształcenia egiptolog i
kulturoznawca, autor ponad 20
reportaży i filmów dokumentalnych,
kojarzony przede wszystkim z prognozą

Jarosław Kret rozdaje autografy.

pogody. Jest również autorem kilku
książek podróżniczych, m. in. "Mojej
Ziemi Świętej" będącej zdjęciowym
albumem z wypraw do Izraela i
odwiedzania miejsc świętych dla
wyznawców chrześcijaństwa, judaizmu
i islamu. To właśnie w podróż po tej
krainie zabrał wszystkich którzy przybyli
na spotkanie. Zaczął od miejsca Banias,
gdzie wypływa jedno ze źródeł Jordanu,
nad którym zabrzmiały słowa "Tu es
Petrus" ...by zakończyć na Golgocie
i Górze Oliwnej, gdzie umieszczono
setki tablic z modlitwą "Ojcze nasz" w
prawie wszystkich językach świata.
Egzotyczna muzyka w tle, niezwykłe
zdjęcia wzbogacane ciekawym
i komentarzami autora, pozwoliły
zebranym przenieść się w odległe
zarówno geograficznie jak i kulturowo
miejsca. Gawędziarski ton opowieści
i przemiła osobowość prowadzącego
szybko zjednały Panu Jarosławowi serca
wszystkich obecnych. Pikanterii tego

spotkania dodały wspomnienia
zabawnych i zaskakujących sytuacji w
których pan Kret brał udział, bądź
których był świadkiem. Fotografując
nieuważnie "Ścianę płaczu" oberwał
w głowę świętą księgą, a ortodoksyjnego
mnicha udało mu się przyłapać na graniu
na telefonie komórkowym w Bazylice
Grobu Pańskiego. Mieliśmy również
okazję poznać szczegóły jego pracy jako
prezentera pogody, oraz dowiedzieć się
jak duży wpływ na życie ludzi na świecie
mają warunki klimatyczne.
Z zaproszenia na spotkanie skorzystało
około 60 osób. Ci którzy przybyli, mieli
okazję po spotkaniu zakupić książki
autorstwa Pana Jarosława Kreta by
później wzbogacić je o autograf bądź
życzliwą dedykację. Biblioteki Gminy
Psary posiadają w swoich zbiorach
następujące pozycje autorstwa
Jarosława Kreta: „Moje Indie", „Planeta
według Kreta", „Mój Egipt". GBP.
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Odbyła się promocja książki Bolesława Ciepieli
“Dawne, zapomniane kopalnie na terenie Ziemi Psarskiej”
18 listopada br. w klubie „Pod Sową”
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Będzinie odbyła się
promocja książki pt. „Dawne,
zapomniane kopalnie na terenie Ziemi
Psarskiej”.
Jest to już ósma książka autorstwa
Bolesława Ciepieli o kopalniach węgla w
Zagłębiu Dąbrowskim. W książce
poznajemy historię kopalń w
Gródkowie, Malinowicach, Psarach,
Sarnowie, Strzyżowicach, kopalniach
rud w Górze Siewierskiej oraz
biedaszybów na terenie gminy.
Podczas spotkania autor omówił
zawartość książki, wspomniał m.in., że

początki górnictwa węglowego na Ziemi
Psarskiej (dziś w granicach gminy Psary)
sięgają 1724 r., bo wówczas istniała tam
kopalnia o nieznanej nazwie należąca
do Księstwa Siewierskiego. Historycznie
w 1797 r. na pograniczu Psar i
Strzyżowic (na obszarze nazwanym
„Zagłębie Strzyżowskie”) powstała
kopalnia „Tadeusz” (później po
przejęciu jej przez władze pruskie
otrzymała nazwę „Hoym”) i była drugą
rządową kopalnią po kopalni „Reden”
uruchomionej w 1796 r. w Dąbrowie
Górniczej.
Wśród uczestników spotkania
promującego książkę byli m.in.
przedstawiciele senatora Z. Meresa,

Wójta Gminy Psary (Krystyna Lipska z
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach), przedstawiciel Prezydenta
Będzina (Barbara Stelmach), członkowie
regionalnych stowarzyszeń (SAP, SITG,
Twórców Kultury, Klub Kronikarzy Z. D.)
oraz sponsorzy książki. Podczas
spotkania śpiewała Bożena Związek.
Dyrektor MiP Bibl. Publ. w Będzinie –
Bożena Staszewska wręczył B. Ciepieli
podziękowanie, w którym napisano: „Z
satysfakcją nadajemy Panu „Imię
Przyjaciela Biblioteki” w podziękowaniu
za dotychczasową niezwykle aktywną
współpracę, która podniosła w randze
ofertę kulturalną naszej Biblioteki…”
Bolesław Ciepiela.

Barbórka w Gminie Psary
4 grudnia, GOK Gminy Psary gościł
ponad sześćdziesięcioosobową grupę
górników przybyłych, by wspólnie
świętować tradycyjną Barbórkę.
Górnicza brać wspominała wspólne
szychty, trudny, mozolny, fedrunek
oraz lata prosperity polskiego
górnictwa.
Miłego nastroju spotkaniu dodawała

muzyka
gitarowa jednego z
emerytowanych górników, muzyka
ludowego Mieczysława Horzeli.
Inicjatorem i pomysłodawcą
spotkania był Ryszard Barański,
mieszkaniec Psar, emerytowany górnik
oraz Jacenty Kubica, Przewodniczący
Rady Gminy Psary, także były górnik
kopalni „Andaluzja”. GOK
Górnicy podczas biesiady w Gródkowie.

Koła Emerytów,Rencistów i Inwalidów w naszej gminie
15 listopada obchodziliśmy Dzień
Seniora. Z tej okazji okręgi Kół
Emerytów, Rencistów i Indwalidów,
nazywane potocznie Klubami Seniora,
w Malinowicach oraz Psarach
obchodziły swoje święto.
Koło E.R. i I. w Psarach istnieje już 4

Seniorzy z Psar podczas Dnia Seniora.

lata, dokładnie 4 grudnia w Barbórkę
świętowało
jubileusz. Spotkania
członków odbywają się co dwa tygodnie
w remizie OSP Psary. Dzięki pomocy
Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Anny Nagły powstał przy nim
zespół śpiewaczy.
Koło w Malinowicach istnieje od 6 lat.
Seniorzy spotykają się w budynku byłej
szkoły w Malinowicach. Co roku są
współorganizatorami największej
imprezy w sołectwie, Festynu
Rodzinnego. Członkowie koła zawsze
wystawiają na nim swoje stoisko ze
smacznymi wypiekami oraz smalcem
domowej roboty.
Koła organizują różne
formy
rozrywki takie jak wycieczki, wspólne

wyjazdy na wczasy, uczestniczą w
uroczystościach gminnych, kościelnych,
uprawiają sport, czy chodzą na zajęcia
komputerowe.
Wszystkim Seniorom z okazji ich
święta składamy życzenia zdrowia i
pogody ducha.Red.

Impreza koła w Malinowicach.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary serdecznie zaprasza dzieci
w wieku 6 do 12 lat do udziału w zajęciach WOKALNO - UMUZYKALNIAJĄCYCH
W trakcie planowanych zajęć dzieci bawiąc się, będą wykonywać specjalnie przygotowane dla nich ćwiczenia wokalne, oddechowe i dykcyjne, a także uczyć się piosenek,
które będą śpiewać zespołowo i indywidualnie.
Zajęcia będą prowadzone bezpłatnie!
Zapisy pod nr. tel.(32) 267 22 59 lub w Gminnym Ośrodku Kultury,
Gródków. ul. Zwycięstwa 2.
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Zakończyliśmy rundę jesienną rozgrywek piłkarskich
Zakończyliśmy jesienna rundę w A i B
klasie. Przedstawiamy miejsca w tabeli
naszych gminnych zespołów wraz z
wypowiedziami prezesów.
A Klasa
W A klasie najwyżej w tabeli pośród
naszych gminnych zespołów na 3
miejscu znalazła się Błyskawica
Preczów. Prezes zespołu oceniając
ostatnią rundę mówi, że liczył osobiście
na lepsze wyniki niektórych spotkań.
- Planujemy kontynuować to co
zaczęliśmy czyli walkę o wysokie
miejsce na zakończenie rundy lub nawet
o zajęcie miejsca premiowanego
awansem. Cokolwiek by się nie działo
nie poddamy się do ostatniego meczu i
będziemy grali do samego końca. - mówi
Grzegorz Obuchowski Prezes
Błyskawicy Preczów.
Na miejscu 11. w A klasie znajduje się
Jedność Strzyżowice. Skarbnik zespołu
Arkadiusz Woźniak ocenia pozytywnie
wynik osiągnięty w jesiennej rundzie,
ponieważ obecnie jak mówi jest on
szczytem możliwości drużyny. Celem
nadrzędnym Zarządu w przyszłym roku
jest poprawa infrastruktury klubu
(dokończenie rozbudowy budynku oraz
poprawa stanu murawy boiska), a celem
drużyny utrzymanie w gronie zespołów
A klasy.
Na 12 miejscu uplasował się Klub
Sportowy Błękitni Sarnów, którego
prezes Arkadiusz Musiał dobrze ocenia
rundę jesienną i ma nadzieję, że
zespołowi uda się utrzymać w A klasie.
B Klasa
Najwyżej w tabeli B klasy na 3.
znajduje się zespół Orła Dąbie. - Trudno
jednoznacznie ocenić rundę jesienną,
drużyna seniorów Orła Dąbie
przeplatała bardzo dobre mecze ze

Drużyna Orła Dąbie jest na 3. miejscu w tabeli B klasy okręgu Sosnowiec.

słabymi spotkaniami. Zaliczyła dobry
występ w Pucharze Polski gdzie w czasie
trwania rozgrywek wyeliminowaliśmy
drużyny grające w A klasie oraz w lidze
okręgowej. - mówi Marcin Barański
Prezes Orła Dąbie i dodaje: - Na
podkreślenie zasługuje postawa
wszystkich zawodników, ich
zaangażowanie w treningi oraz
nieustanna walka na boisku. Po raz
pierwszy w historii klubu w rundzie
jesiennej wystartowała w rozgrywkach
ligowych drużyna trampkarzy starszych
Orła Dąbie. Chciałbym jednocześnie
podziękować osobom zaangażowanym
w prowadzenie tej drużyny tj. Panom A.
Czapli, K. Płachcińskiemu oraz K.
Miodkowi, bez których stworzenie oraz
funkcjonowanie drużyny byłoby
niemożliwe. Myślę już o następnej
rundzie, w czasie której drużyna
seniorów ma jasno postawione zadanie,
czyli awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Na miejscu 5 w tabeli znalazła się
Iskra Psary. Prezes drużyny nie kryje, że
celem w rundzie jesiennej było
zgromadzenie minimum 21 punktów. -

Błyskawica Preczów jest najwyżej w tabeli A klasy wśród gminnych zespołów.

Patrząc na bardzo spłaszczoną tabelę,
dwudziestopunktowy dorobek wydaje
się przyzwoitym osiągnięciem. Jestem
bardzo zadowolony z postawy piłkarzy,
sztabu szkoleniowego i sympatyków
klubu, którzy włożyli dużo serca w to,
aby wyniki były jak najlepsze. - mówi
Kamil Magner Prezes drużyny. Pytany o
cele jakie stawia sobie na następny sezon
Iskra Psary odpowiada - Najbliższe pół
roku zamierzamy solidnie
przepracować, a w czerwcu cieszyć się z
premiowanego awansem miejsca w
pierwszej trójce. Zdajemy sobie
oczywiście sprawę, że nie będzie łatwo,
ale wierzę, że przy odrobinie szczęścia,
głównie mówię tutaj o kontuzjach, które
trapiły nasz zespół w rundzie jesiennej,
wyczekiwany od 2003 roku awans stanie
się faktem.
Klub Sportowy Góra Siewierska
znalazł się na 7. miejscu w tabeli
rozgrywek.
W sezonie 2011/2012
drużyna miała postawione następujące
cele: poważne traktowanie każdego
meczu, walka o każdy punkt,
zakończenie rundy jesiennej ze stratą nie
większą niż 5 punktów do strefy awansu.
- Nasze mecze w tym sezonie stworzyły
niezwykły scenariusz: wygraliśmy 6
meczy - wszystkie u siebie a
przegraliśmy 5 spotkań - wszystkie na
wyjeździe. Ale... plan jest zrealizowany,
po 11 spotkaniach znajdujemy się na 7
pozycji ze stratą tylko 3 punktów do
strefy awansu i 5 punktów do lidera. mówi Tomasz Sarwa prezes Klub
Sportowego Góra Siewierska, dodając:
- Nastroje zawodników są dobre,
wznowiliśmy już treningi więc
obiecujemy walczyć dalej o godną
reprezentację Góry Siewierskiej i gminy
Psary w rozgrywkach.
Wszystkim zespołom w naszej gminie
życzymy powodzenia w rundzie
wiosennej. Red.
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Artystyczny Mikołaj w Gródkowie
2 grudnia sala widowiskowa Gminnego
Ośrodka Kultury Gminy Psary gościła
najmłodszych mieszkańców naszej gminy
przybyłych na spotkanie ze Świętym
Mikołajem.
Zacny Mikołaj tym razem przyjechał w
towarzystwie uroczej śnieżynki, a swoim
śpiewem i poczuciem humoru umilił
wieczór nie tylko maluchom, ale także ich
rodzicom, dziadkom, opiekunom
przybyłym do GOK-u. Wśród dorosłych
goszczących na uroczystości, szczególnie
organizatorów cieszyła obecności Wójta
Gminy Psary Tomasza Sadłonia wraz z
rodziną, Sekretarza Gminy Mirelli

Barańskiej-Sorn z córką,
Radnego
Przemysława Krasonia z rodziną,
Dyrektorów placówek oświatowych
gminy: Doroty Pronobis – Kościńskiej,
Grażyny Trzcionki, Bożeny Wieczorek,
Małgorzaty Barańskiej. Spotkanie
Mikołajkowe było adresowane głównie do
dzieci uczestniczących w zajęciach
organizowanych przez GOK
w
poszczególnych jego filiach oraz
placówkach oświatowych, jednakże miło
było gościć także pozostałe dzieciaki, które
przyjechały by spotkać Świętego Mikołaja
oraz podziwiać popisy taneczne, teatralne i
wokalne swych koleżanek i kolegów. Na
scenie podczas wieczoru mikołajkowego

zaprezentowali się bowiem uczestnicy
zajęć teatralnych i muzycznych z
Ośrodków Kultury w Górze Siewierskiej,
Dąbiu, Preczowie i Sarnowie. Popisy
taneczne przygotowali natomiast młodzi
tancerze ze Szkół Podstawowych w
Sarnowie, Dąbiu, Strzyżowicach,
Gródkowie.
Wszyscy mali uczestnicy Mikołajkowej
imprezy zostali ugoszczeni słodkościami
przygotowanymi przez Gminny Ośrodek
Kultury.Bajkowego nastroju wieczorowi
dodawała też piękna scenografia,
wykonana przez plastyków i animatorów
kultury. GOK.

Podsumowanie Projektu„Akademia sztuki i tradycji”
18 listopada w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gródkowie odbyło się
podsumowanie realizacji projektu
„Akademia sztuki i tradycji”
realizowanego w ramach programu
DOM KULTURY +.
W zajęciach uczestniczyło ponad 70
osób, głównie mieszkańców naszej
gminy, wśród których znalazły się
zarówno dzieci, młodzież jak i osoby
dorosłe.
„Realizacja tego projektu

sprzyjała integracji międzypokoleniowej
z uwagi na różny wiek uczestników oraz
podjęciE działania na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego” –
powiedziała Dyrektor GOK Anna
Nagły.„Niewątpliwym atutem Projektu
była możliwość stworzenia grupy osób
o wspólnych zainteresowaniach i
pasjach, a dużym ułatwienie dla
Beneficjentów było zapewnienie
wszystkich, niezbędnych materiałów
potrzebnych do warsztatów przez GOK”

- dodała Grażyna Polasiak, radna gminy
Psary oraz uczestniczka zajęć.
Dopełnieniem spotkania był wernisaż
prac wytworzonych przez uczestników
w trakcie zajęć, wręczenie
pamiątkowych certyfikatów, prezentacja
multimedialna będąca
udokumentowaniem zrealizowanych
działań oraz wspólne zdjęcie
pamiątkowe uczestników spotkania.
GOK.

Gminne Święto Niepodległości
W tym roku Gminne Obchody
Narodowego Dnia Niepodległości
odbyły się w sołectwie Dąbie. O
godz. 10.00 w Kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
MaryiPanny rozpoczęła się Msza
Święta w intencji ojczyzny, którą
odprawił proboszcz Parafii w
Psarach Jan Piekarski, Proboszcz
Parafii w Sarnowie ks. dr Mirosław
Wilki, Probosz w Parafii w Dąbiu ks.
Edward Kołomański i Proboszczem z

Preczowa Janem
Dylińskim.
Następnie odbył się
uroczysty przemarsz do
remizy strażackiej OSP w
D ą b i u
g d z i e
przedstawiono część
artystyczną obchodów.
N a s c e n i e
Uroczyste przejście do remizy OSP w Dąbiu.
wystąpili uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w
Adamczyk, Przemysław Krasoń,
Dąbiu oraz zespoły śpiewacze Remigiusz Olesiński, Wiesław
d z i a ł a j ą c e n a Zarychta, Łukasz Siwczyk, Krzysztof
t e r e n i e G m i n y Dulko, Wójt Gminy Psary Tomasz
P s a r y . W ś r ó d Sadłoń, Zastępca Wójta Gminy Psary
zaproszonych gości Mirosław Rabsztyn, Sekretarz Gminy
w uroczystościach Psary Mirella Barańska – Sorn,
u c z e s t n i c z y l i : Skarbnik Gminy Psary Joanna
Przewodniczący Przybyłek, Dyrektor Szkoły
Rady Gminy Jacenty Podstawowej w Dąbiu Grażyna
Kubica, Radni: Trzcionka, Dyrektor Szkoły
Grażyna Polasiak, P o d s t a w o w e j w S a r n o w i e
Magdalena Gdesz – Małgorzata Barańska, Dyrektor
S o b c z a k , Gminnego Ośrodka Kultury Anna
Małgorzata Pasek, Nagły, Dyrektor Ośrodka Pomocy
Teresa Kosmala – Społecznej Agnieszka Sarnik, sołtysi
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu
G ą s i o r , A d a m oraz zgromadzeni goście. Red.
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Heart Soul Mind w Gródkowie
W Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie 25.11.2011 roku odbył się
kameralny koncert grupy
„HeartSoulMind”. Przed występem
przybyłych gości powitał Wójt Gminy
Psary – Tomasz Sadłoń, który zaprosił
jednocześnie na kolejne koncerty oraz
wydarzenia kulturalne organizowane
przez GOK. Grupa zaprezentowała

utwory ze swojego najnowszego krążka
„z Tobą przy mnie” oraz piosenki z
poprzedniego krążka „Live z próbowni”.
Uczestnicy koncertu mogli usłyszeć
utwory będące połączeniem
melodyjnego rocka z elementami reggae
oraz muzyki alternatywnej.
Charakterystyczny klimat oraz nastrój
koncertu tworzyło niezwykłe połączenie

mocnego brzmienia gitary elektrycznej
akustycznej, basowej i perkusji z
delikatną nutą conga, djembe oraz
subtelnych dźwięków saksofonu.

Całości wyrazu dodawał poetycki
wokal lekko wpadający w ucho.
Koncert spotkał się z dużą aprobatą
publiczności. GOK.

Andrzejkowy wieczór w Górze Siewierskiej
26 listopada w remizie OSP w
Górze Siewierskiej odbył się
wieczór Andrzejkowy.
W spotkaniu uczestniczyli wójt
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, radny
Pan Szczepan Kotuła oraz sołtys
sołectwa Góra Siewierska – Marian
Sobieraj. Miłym akcentem
rozpoczynającym całą imprezę było

Zespół „Dąbie” w przedstawieniu

odśpiewanie „Hymnu optymistów”
przez zespół „Górzanie”.
W programie artystycznym
mieszkańcy mogli zobaczyć występ
Zespołu „Dąbie”, który
zaprezentował swoje popisowe
kostiumowe,
przedstawienie,
wodewil pt.: „Dama dla huzara”
oraz posłuchać wiązanki utworów z
repertuaru
warszawskiej
kapeli Staśka
Wielanka w
wykonaniu
g o ś c i n n i e
zaproszonego
Z e s p o ł u
„Grodźczanie” z
Ośrodka Kultury w
Będzinie. Na
„Dama dla huzara”
zakończenie

wieczoru ludowe piosenki
odśpiewał gospodarz imprezy
Zespół „Górzanie”.
Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem przybyłych gości,
którzy z radością wysłuchali
przygotowanego specjalnie na tę
okazję programu oraz wyrazili chęć
uczestnictwa w
podobnej
inicjatywy w przyszłym roku. GOK.

Rok Miłosza w Szkole Podstawowej w Sarnowie
Szkoła Podstawowa w Sarnowie
włączyła się w obchody Roku Czesława
Miłosza poprzez zorganizowanie
kolejnej edycji Gminnego konkursu z
cyklu „Wielcy Polacy”.
Już po raz ósmy uczniowie
podstawówek z terenu Gminy Psary
spotkali się w murach naszej szkoły, by
uczcić kolejnego, zasłużonego dla
naszego kraju Wielkiego Polaka.
VIII edycja „Wielkich
Polaków”odbyła się w dniu 09. grudnia
br. pod hasłem „Rok 2011 – Rokiem
Miłosza”.
Przybyłych na konkurs gości, m. in.
Wójta Gminy Psary – pana Tomasza
Sadłonia, Sekretarz Gminy – panią
Mirellę Barańską – Sorn oraz nauczycieli
– polonistów wraz podopiecznymi
przywitała Dyrektor Szkoły – mgr
Małgorzata Barańska.
Na wstępie uczennice naszej szkoły
przedstawiły gościom wiersz Czesława

Miłosza „Przypowieść o maku”, mak
bowiem został wybrany przez
organizatorkę konkursu jako symbol
konkursu. Kolejnym punktem programu
była prezentacja multimedialna
dotycząca życia i twórczości poety
przygotowana przez uczniów SP w
Sarnowie, przedstawiona na tablicy
interaktywnej. Dzięki wyposażeniu sali
w nowoczesny sprzęt pokaz zakończono
piosenką do wiersza Miłosza wykonaną
przez S. Soykę i Cz. Mozila, wybraną z
serwisu youtube.pl.
Następnie przystąpiono do
zasadniczej części konkursu, czyli
rozwiązywania testu z zakresu życia i
twórczości Cz. Miłosza. Trzyosobowe
drużyny z każdej szkoły zaprezentowały
bardzo wysoki poziom wiedzy na temat
życia polskiego Noblisty. Ostateczne
wyniki uzyskane przez poszczególne
zespoły różniły się zaledwie trzema
punktami. Pierwsze miejsce zdobyła
drużyna ze Strzyżowic, drugie ze szkoły

w Dąbiu, dwie szkoły
Sarnów i
Gródków zajęły ex aequo trzecie
miejsce. Wszystkim serdecznie
gratulujemy.
Wręczenia nagród i dyplomów dla
szkół oraz podziękowań dokonał
osobiście pan Wójt, stając również z
każdą drużyną do pamiątkowego
zdjęcia.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia organizator przygotował
skromne upominki, którymi nasi
uczniowie obdarowali przybyłych gości.
Na pamiątkę zaś konkursu
podsumowującego obchody Roku
Miłosza – wręczono zebranym po
pięknym, specjalnie na tę okazję
wykonanym, czerwonym maku.
Na zakończenie zaprosiła
przedstawicieli poszczególnych szkół na
kolejną edycję konkursu. Kto będzie jej
bohaterem za rok? Już wiadomo, ale nie
uprzedzajmy faktów… SP Sarnów.
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OGŁOSZENIA

XX Finał Wielkiej
O r k i e s t r y
Świątecznej
Pomocy
Wójt Gminy Psary
serdecznie zaprasza na
Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
który odbędzie się 8 stycznia 2012 r. o godz. 16:00
na placu przed budynkiem Urzędu Gminy w
Psarach, przy ul. Malinowickiej.
W programie:
h
występ zespołu Royal Band
h
występy artystów z terenu Gminy Psary
h
światełko do nieba - pokaz sztucznych ogni
h
quiz fantowy
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Druk: Drukarnia „Magic” s.c.

GŁOS GMINY PSARY Gazeta Samorządowa
Redaktor Prowadzący: Milena Sobieraj
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów,
a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności.
Wydawca: Urząd Gminy w Psarach,

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 21 21 fax. 32 267 21 20
e - mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku,
składamy wszystkim
mieszkańcom Powiatu
Będzińskiego
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia oraz osobistej
i zawodowej pomyślności.
Niechaj te najpiękniejsze w roku
święta upłyną w ciepłej,
serdecznej atmosferze,
w gronie rodziny i przyjaciół.
Emil Bystrowski
Przewodniczący
Rady Powiatu
Będzińskiego
oraz
Krzysztof Malczewski
Starosta Będziński

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71, fax. 032 267 2155
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2011 ROKU W OBIEKTYWIE
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STYCZEŃ

LUTY

Po raz pierwszy w naszej gminie odbył się koncert finałowy
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na placu przed
Urzędem Gminy, a wolontariusze na terenie całej gminy
zebrali blisko 30 tys. złotych.

Rozpoczęła się współpraca z Wydziałem Architektury
Politechniki Śląskiej, w lipcu studenci przedstawili pomysły
na zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Powyżej
propozycja tarasu widokowego w Górze Siewierskiej.

MARZEC

Ruszyła budowa wodociągu w Dąbiu, Goląszy
i Brzękowicach Dolnych. Wymieniono 3592 mb
wodociągu i 170 przyłączy do budynków. Koszt inwestycji
to 2.2 mln zł. z czego unijna dotacja to blisko 800 tys. zł.

MAJ

Szkoły podstawowe w naszej gminie zostały doposażone
w nowe tablice interaktywne. Koszt jednego zestawu w
skład, którego wchodzi też rzutnik multimedialny oraz
komputer typu notebook to blisko 10 tysięcy złotych.

KWIECIEŃ

Została zawarta umowa z wybraną w przetargu firmą
Drogrem S. C. na wybudowanie ulicy Reymonta w Psarach.
Pod koniec sierpnia roboty drogowe zostały ukończone.
Koszt całkowity budowy wynosił 194 tysiące złotych.

CZERWIEC

Dostaliśmy gwarancję unijnego dofinansowania na
realizację 9 projektów z PROW. Już w 2012 r. powstaną
boiska wielofunkcyjne w Malinowicach, Gródkowie,
Górze Siewierskiej, Goląszy Górnej.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2011 ROKU W OBIEKTYWIE
LIPIEC

Stworzono system identyfikacji wizualnej obejmujący
stworzenie nowego loga i hasła gminy, powstała nowa
strona internetowa oraz reklama gminy z udziałem
mieszkańców promująca działki budowlane na sprzedaż.

WRZESIEŃ
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SIERPIEŃ

W Sarnowie została wykonana nowa nawierzchnia z frezu
asfaltowego na ulicach Gruntowej, Wąskiej, Poprzecznej,
Browarnej i Krótkiej. Gmina współfinansowała budowę
chodników w Sarnowie i Malinowicach przy ul. Wiejskiej.

PAŹDZIERNIK

Zakończono prace na stadionie “Iskry Psary”,
wyremontowano trybuny wymieniono krzesełka,
dokończono ogrodzenie. Na piętrze budynku klubu
wyremontowano pomieszczenia i sanitariaty.

Z inicjatywy Wójta Gminny Ośrodek Kultury wprowadził
bogatą ofertę zajęć do wszystkich szkół w Gminie.
Uczniowie uczą się tańczyć, grać na instrumentach,
uczestniczą w zajęciach teatralnych i plastycznych.
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Zakończono budowę ul. Granicznej, powstało 2,5 km
drogi z chodnikiem i odwodnieniem. Koszt inwestycji to
4,2 mln zł. przy dofinansowaniu z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg w wysokości blisko 1,4 mln zł.

Rozpoczęła działalność Młodzieżowa Rada Gminy Psary
składająca się z 15 radnych ze szkół podstawowych i
gimnazjum wybranych w wyborach bezpośrednich.
Pierwszą Przewodniczącą Rady została Izabela Klusa.

