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Zakład Gospodarki Komunalnej ma nową minikoparkę
i pełne ręce roboty
8 maja Zakład Gospodarki
Komunalnej rozpoczął wymianę sieci
wodociągowej na ul. Kasztanowej
w Psarach. Nowy wodociąg powstał na
odcinku od skrzyżowania
ul. Kasztanowej ze Szkolną aż do
końca zabudowy. Jest to kolejny
fragment sieci wodociągowej, który
podlega modernizacji w tym roku.
Nowy wodociąg główny powstał już na
gminnym odcinku ul. Belnej
w Strzyżowicach, a do połowy maja
podpięte do niego zostaną
zlokalizowane tam budynki
mieszkalne. Do Zakładu Gospodarki
Komunalnej trafiła również nowa
minikoparka dzięki, której znacznie
przyspieszą prace nad wymianą
wodociągu.
Władze gminy postawiły Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w 2012
bardzo ambitne zadanie polegające na
wymianie starej wyeksploatowanej
sieci wodociągowej o długości ponad
3,5 km.
W poprzednich latach ZGK był
w stanie wymienić ok. 1 km sieci
rocznie. Fragmenty wodociągu przewidziane do modernizacji w 2012 r.
związane są ściśle z planami psarskiego
samorządu, dotyczącymi modernizacji
gminnych dróg tzn. w pierwszej
kolejności wymieniana jest sieć
wodociągowa tam gdzie powstaną nowe
nakładki asfaltowe lub nawierzchnie z
frezu asfaltowego. Na ul. Belnej i
Kasztanowej wybudowane zostaną

Prace na ul.Kasztanowej w Psarach.

Nowa minikoparka na przyczepie służącej do jej transportu.

nowe drogi, wykonawcy tych zadań
zostali wyłonieni w przetargach. Już
wkrótce prace budowlane na ul. Belnej
rozpocznie firma DROGREM S.C.
Łukasz i Teresa Kyrcz, natomiast na
ul. Kasztanowej konsorcjum
sosnowieckich firm Anesti i Etos.
27 kwietnia Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej w
Psarach odebrał nową maszynę
do robót ziemnych – minikoparkę
typ JCB 8018. Maszynę nabyto na
podstawie zawartej umowy
leasingu, opiewającej na kwotę
129 214,28zł na okres 36 m-cy.
Dostawca sprzętu: Interhandler
Sp. z o.o. z/s w Toruniu, został
wyłoniony w ramach przetargu
publicznego w którym wzięły
udział dwie firmy.

Parametry techniczne minikoparki
przedstawiają się następująco: długość
3418mm, szerokość 980 mm, wysokość
2318 mm, głębokość kopania 2242 mm,
minikoparka posiada silnik
wysokoprężny, wolnossący, chłodzony
cieczą, o maksymalnej mocy brutto 14.7
Kw/19.7KM oraz mocy użytecznej 14.2
Kw/19KM. Maszyna posiada rozsuwane
gąsienice gumowe, oszkloną i
ogrzewaną kabinę, szybkozłącze, ramię
koparkowe skrętne, idealne do pracy w
miejscach trudnodostępnych,
dodatkową instalację hydrauliczną do
młota/wiertnicy itd., lemiesz spychowy
poszerzany z dostawkami.
Zakup minikoparki został
podyktowany koniecznością wymiany i
cd. na str. 2

2

INFORMACJE

cd. ze str. 1. przez mieszkańców naszej gminy
ogrodach. Koparka ze względu na swoje
napraw wodociągu na terenach niewielkie wymiary powoduje znacznie
prywatnych, trudno dostępnych dla mniejszą dewastację terenu podczas
koparki o dużych gabarytach, często p r o w a d z o n y c h p r a c n a s i e c i
także w starannie zagospodarowanych

wodociągowej. Zakład Gospodarki
Komunalnej zakupił także przyczepę na
której transportowane będzie
urządzenie. Koszt przyczepy to 9 717,00
zł. Red.

Postępy na budowach w Malinowicach i Brzękowicach Dolnych
Prace budowlane polegające na
budowie boiska wielofunkcyjnego w
Malinowicach toczą się pełną parą.
Firma Anesti i Etos wykonały już drenaż
oraz kilka warstw podbudowy z
kruszywa. Duże postępy poczyniła
również firma AMIBUD na budowie
stadionu Orła Dąbie.
Projekt polegający na budowie boiska
wielofunkcyjnego w Malinowicach o
wartości 513.982,56zł realizuje
konsorcjum sosnowieckich firm Anesti i
Etos. Dzięki unijnej dotacji w wysokości
313.404,00zł powstanie boisko
wielofunkcyjne o bezpiecznej

poliuretanowej powierzchni na którym
będzie można grać w piłkę nożną,
ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa
ziemnego. Zwycięskie konsorcjum firm
przystąpiło do prac budowlanych już na
początku kwietnia i w pierwszej
kolejności wykonało niwelację terenu,
następnie drenaż, który obecnie
pokrywa już warstwa kruszywa.
Zainstalowane są także betonowe
obrzeża. Równolegle do prac objętych
unijnym dofinansowaniem z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich gminna
brygada remontowo- budowlana
prowadzi prace porządkowe

Powstał fundament przyszłej zabudowy trybun, która pomieści 120 widzów.

zmierzające do kompleksowego
zagospodarowania otoczenia boiska i
budynku szkoły. Zdemontowano już
stare ogrodzenie placu szkolnego od
ulicy Szkolnej, a także za budynkiem
byłej placówki oświatowej oraz
gruntownie przycięto zaniedbany
żywopłot. Docelowo władze gminy
zamierzają utwardzić pobocze ul.
Szkolnej przed budynkiem szkoły i
placem zabaw, by urządzić tam kilka
miejsc parkingowych.
Pełną parą ruszyły także prace
budowlane na stadionie Orła Dąbie. To
zadanie również objęte jest unijnym
dofinansowaniem z PROW
wynoszącym 185.359,00zł
stanowiącym 60,97 % wartości projektu
brutto. Również na tym obiekcie prace
prowadzi konsorcjum firm w tym
przypadku AMIBUD z Bytomia i TOP
SPORT z Bielska – Białej. Do tej pory
wykonawca zrobił już ogrodzenie
obiektu wraz z bramą wjazdową oraz
fundament pod przyszłą zadaszoną
trybunę. Ustawione są także słupy
oświetlenia parkowego wzdłuż ciągu
komunikacyjnego prowadzącego do i na
same trybuny. Termin realizacji
powyższego zadania to 15 sierpnia, a
więc istnieje duża szansa, że zespół Orła
Dąbie, który zajmuje obecnie I lokatę w
tabeli B klasy przyszłoroczne rozgrywki
A klasy rozpocznie na
zmodernizowanym już obiekcie.
Trzymamy kciuki zarówno za piłkarzy
jak i budowlańców. Red.

Trwają prace na boisku LKS Jedność Strzyżowice
Gminna brygada remontowa
rozpoczęła prace budowlane w
budynku szatni piłkarskiej Klubu
Jedność Strzyżowice.
Zakres robót obejmuje wymianę
pięciu sztuk drzwi zewnętrznych,
wszystkich okien na parterze oraz
wykonanie ocieplenia i elewacji
budynku. Obecnie montowane są nowe
drzwi zewnętrzne, a wymiana stolarki
okiennej nastąpi w kolejnym tygodniu.
Działacze Klubu Sportowego Jedność
Strzyżowice również we własnym
zakresie wykonali wiele prac
budowlanych i instalacji wewnątrz
budynku. W budżecie gminy na rok
2012 zaplanowano 42 tys. zł. na

kontynuację budowy szatni.
- Obecnie mamy już wykonaną
instalację elektryczną na zewnątrz, a
na piętrze ociepliliśmy budynek od
wewnątrz, w najbliższym czasie
będą również założenie płyty
kartonowo- gipsowych na sufitach i
otynkowanie ściany. - mówi Prezes
Jedności Strzyżowice Mirosław
Marciniec.
Do końca września firma
Comtarex przygotuje także projekt
budowlany zagospodarowania
całego kompleksu Jedności
Strzyżowice obejmujący
m..in,
wykonanie nowych trybun i
ogrodzenia. Red.

Prace budowlane na stadionie Jedności
Strzyżowice.
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Pozimowe naprawy dróg

Do połowy maja zakończyły się
pozimowe naprawy gminnych dróg.
Samorząd gminy Psary zabezpieczył na
ten cel około 60 000 zł brutto w swoim
budżecie.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma Usługowa Remontowo –
Budowlana z Zawiercia reprezentowana
przez Aleksandra Mokrzyckiego, która
wykonała prace polegające na
mechanicznym wycięciu nawierzchni
do postaci foremnego wieloboku wokół
ubytku, wybraniu i wyczyszczeniu
rozkruszonych pozostałości oraz
wylaniu i uwałcowaniu asflatobetonem
oraz frezem. Najwięcej pracy drogowcy
mieli na ul. Bocznej i Kolejowej w
Psarach, Jasnej w Sarnowie (po stronie
zakładu ogrodniczego) oraz na drodze
na Dąbiu Chrobakowym. Naprawiono
także poprzeczne uszkodzenia jezdni na
ul. Bory w Malinowicach. Red.

Prace na Dąbiu Chrobakowym.

Wyremontowano garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie
Gminna brygada remontowa na przełomie kwietnia i wnętrza, ale przede wszystkim jego funkcjonalność, ułatwiła się
maja wykonała gruntowny remont garażu Ochotniczej też dostępność do przechowywanego sprzętu. - mówi Naczelnik
Straży Pożarnej z Sarnowa.
OSP w Sarnowie Tomasz Smoczyński. Red.
Zarówno na podłodze jak i na ścianach do 2 metrów
wysokości zostały położone płytki. Prace budowlane
obejmowały wykonanie wylewki podłogowej, a także
wyrównanie ścian płytami kartonowo – gipsowymi.
Dostosowane także zostały gniazda elektryczne oraz
instalacja centralnego ogrzewania. Zakup płytek oraz
klejów wyniósł 4206,27 zł i został dofinansowany z
Zarządu Głównego Związku OSP. Natomiast z budżetu
gminy na wykonanie wylewki podłogowej, wyrównanie
ścian, dostosowanie instalacji CO i elektrycznej wydano
ponad 5 300 zł.
- Nasza jednostka bardzo się cieszy z przeprowadzonego
remontu. Dzięki niemu poprawiła się nie tylko estetyka
Marcin Buczyński w trakcie prac w garażu OSP Sarnów.

Przed nami gruntowny remont dwunastu gminnych dróg
16 maja został rozstrzygnięty
przetarg na remont i modernizację
dwunastu odcinków gminnych dróg
publicznych.
Całość zadania była podzielona na
dwie części z których jedna polega na
utwardzeniu 8 dróg frezem asfaltowym,
a druga na ułożeniu nowych nakładek
asfaltowych na czterech odcinkach dróg.
Drogi przewidziane do utwardzenia
frezem asfaltowym to ul Brzeźna i
Jaworowa w Preczowie, Jasna i Źródlana
(oba fragmenty dotyczą odcinków dróg
gminnych zlokalizowanych pomiędzy
ul. Główną i DK 86), ul. Polna w Psarach,
ul. Kwiatowa i Wschodnia w Gródkowie
oraz droga do placu zabaw w Goląszy
Górnej. Technologia robót przewiduje
miejscowe uzupełnianie konstrukcji
drogi, profilowanie niwelety, wykonanie

10 cm grubości nawierzchni z frezu
asfaltowego z uwałowaniem walcem
wibracyjnym oraz skropienie
nawierzchni emulsją asfaltową i
posypaniem grysem kamiennym. Na
niektórych odcinkach dróg zostaną także
zbudowane krawężniki oraz
utwardzone pobocza.
Renowacja dróg o nawierzchni
asfaltowej nastąpi na następujących
drogach: ul. Spacerowej w Sarnowie, ul.
Podwale (od skrzyżowania z DW 913 do
Stadionu Jedności Strzyżowice) i ul.
Ogrodowej w Strzyżowicach, a także
fragmencie ul. Górnej w Górze
Siewierskiej (jest to łącznik pomiędzy ul.
Kościuszki, a asfaltowym fragmentem ul.
Górnej, koło stadionu sportowego). W
przypadku wspomnianych wyżej
czterech fragmentów dróg zakres robót

obejmuje uzupełnienie podbudowy w
miejscach uszkodzeń konstrukcji jezdni,
remonty cząstkowe oraz ułożenie
nawierzchni asfaltobetonowej na całej
powierzchni jezdni o grubości 5 cm.
Wykonawcą 8 dróg utwardzonych
frezem asfaltowym została firma Usługi Remontowo Budowlane z Zawiercia,
która za wykonanie zakresu prac
przedstawiła najniższą cenę na
poziomie 184 497, 75 zł. Nowe nakładki
asfaltowe na opisanych powyżej
czterech odcinkach dróg wykona firma
P.U.H. Domax z Boronowa, która
zaproponowała cenę brutto w wysokości
225 570,17 zł. Termin realizacji
wspomnianych wyżej prac wynosi dla
dróg utwardzonych frezem 31 sierpnia
br., a dla nowych nakładek asfaltowych 4
października 2012 r. Red.
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30% sześciolatków w I. klasach od września
Podejmowane przez psarski
samorząd działania mające na celu
zachęcenie rodziców do posłania
sześciolatków do I klas przyniosły
pozytywne rezultaty.
Po intensywnej kampanii
informacyjnej na temat korzyści
wynikających z posłania sześciolatków
do szkół, wprowadzonych zmianach
organizacyjnych (utworzenie dwóch
zespołów szkolno – przedszkolnych),
zorganizowaniu spotkań rodziców z
dyrektorami szkół i przedszkoli oraz
Wójtem Gminy Psary, a przede
wszystkim uatrakcyjnieniu
dotychczasowej oferty placówek, duża
grupa rodziców podjęła trudną, ale
słuszną decyzję o posłaniu swoich
6-letnich pociech do szkół.
Starania samorządu zostały
docenione przez Kuratorium Oświaty
Delegaturę w Sosnowcu nominowaniem
do Nagrody Samorządu Przyjaznego 6latkom.
Już po wakacjach 31 sześciolatków
zostanie uczniami klas pierwszych szkół
podstawowych naszej gminy. Dzięki
zaangażowaniu pracowników szkoły i

przedszkola w Sarnowie
najwięcej, bo aż 21
dzieci będzie się uczyć
w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym Nr 2 w
Sarnowie. Zapisanie tak
dużej liczby dzieci dało
możliwość utworzenia
klasy, w której uczyć się
będą wyłącznie 6 –
latki. Ponadto czworo
sześcioletnich dzieci
uczęszczać będzie do
klasy pierwszej w
W każdej klasie dla sześciolatków znajduje się specjalnie
Zespole Szkolno –
przygotowany kącik zabawowy.
Przedszkolnego Nr 1 w
Strzyżowicach, troje
dzieci w Szkole Podstawowej w Dąbiu i nowych rzeczy i rozwija umiejętność
troje w Szkole Podstawowej w koncentracji. W naszych szkołach 6-latki
Gródkowie. Wszystkie te placówki od będą miały możliwość skorzystania z
dawna są przygotowane na przyjęcie 6- bezpłatnych zajęć rozwijających i
latków. W salach zajęciowych znajdują wyrównawczych w ramach realizowas i ę m e b l e d o s t o s o w a n e d o nego programu unijnego z działania
sześcioletnich uczniów, w tym specjalne 9.1.2 „Jestem wyjątkowy”.
Jednak lekcje opierać będą się nie
ławki. Sale wyposażone są również w
tylko
na nauce, ale również na
odpowiednie pomoce dydaktyczne i
rozwijających
grach i zabawach. - Dzięki
sprzęt audiowizualny, w tym zestawy
środkom
pozyskanym
w ramach
multimedialne.
r
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o
programu
Korzyści płynące
„Radosna
szkoła”
w
salach
stworzono
z wcześniejszego
specjalne
kąciki
do
zabaw.
Z
pewnością
rozpoczęcia nauki są
o g r o m n e . uatrakcyjnią one dzieciom pobyt w
S z e ś c i o l e t n i e placówkach. - mówi Mirella Barańska dziecko w szkole ma Sorn, sekretarz Urzędu odpowiedzialna
szansę na poznaw- za sprawy dotyczące oświaty.
- Wszystkim rozpoczynającym naukę
anie świata w okresie
6-latkom
życzymy, aby szkoła stała się
największej chłonndla
nich
miejscem, do którego będą
ości umysłu. Nie
chodziły
z przyjemnością. Naszym
tylko współpracuje z
pragnieniem
jest stworzenie dzieciom
innymi dziećmi i
j
a
k
n
a
j
l
e
p
s
zych warunków do
nauczycielem przy
zdobywania
wiedzy
oraz rozwijania
rozwiązywaniu
talentów
i
zaspokajania
nieustającej
stawianych przed
ciekawości
świata.
dodaje
Sekretarz
nim zadań, ale
Gminy
Psary
Mirella
Barańska
- Sorn.
Każda ze szkół w naszej gminie jest wyposażona
również uczy się
Red.
w tablice interaktywne.

Rada Gminy Informuje
26 kwietnia 2012r. w Ośrodku
Kultury w Sarnowie odbyła się XVIII
sesja Rady Gminy Psary, podczas której
radni przyjęli 9 projektów uchwał w
sprawie:
ź Zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2011r. Gminnego
Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w
Gródkowie.
ź Zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2011r. Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach.
ź Sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej położonej w

Strzyżowicach stanowiącej własność
gminy.
źRozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety,
Józefa, Jana Lorenc, podtrzymując swoje
poprzednie stanowisko o bezzasadności
skargi.
ź Rozpatrzenia skargi Pana Józefa
Smyczyka i Pani Danuty Tolak,uznając ją
za bezzasadną.
źRozpatrzenia wezwania Pani Krystyny
Banaś – Feluś, Pana Stanisława Banasia,
Pani Haliny Bochenek, Pana Adriana
Bochenka, Państwa Włodzimierza i Zofii
Wesołek, Pani Wacławy Wylężek,

Państwa Anny i Arkadiusza Paśnik, Pani
Małgorzaty Flak, uznając wezwanie za
nieuzasadnione.
ź Zmian w budżecie gminy na 2012r.
Nadania nazwy ulicy w miejscowości
Malinowice – ulica Bukowa.
źNadania nazwy ulicy w sołectwie Psary
– ulica Łąkowa.
ź Podczas sesji zostało również
przedstawione sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Psary z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2011.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w
obszary wiejskie Projekt
pn: „Wyposażenie świetlicy w Malinowicach przy ul. Szkolnej 23 ” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Nowe wyposażenie świetlicy w Malinowicach
W drugim tygodniu maja do świetlicy
w Malinowicach znajdującej się w
budynku po byłej szkole zostało
dostarczone zakupione wyposażenie
kuchenne.
Kuchnia świetlicy w Malinowicach
była słabo wyposażona, a dzięki
dofinansowaniu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich pojawią się w niej
nowe szafki kuchenne, zastawa stołowa,
garnki oraz wyposażenie w sprzęt

gospodarstwa domowego: kuchnia
gazowa, okap, czy chłodziarko zamrażalka. Na początku lipca budynek
byłej szkoły wzbogaci się o długo
wyczekiwany przez dzieci i młodzież
korzystające ze świetlicy sprzęty takie
jak telewizor 32 calowy, 6 stanowisk
komputerowych wraz z drukarkami.
Całkowity koszt wyposażenia świetlicy
wyniósł 63.614,11 zł, z czego unijna
dotacja to 75% poniesionych kosztów
kwalifikowanych tj. 38.789zł.

Sołtys Malinowic Elżbieta Bryła jest
bardzo zadowolona z nowego sprzętu. Mieszkańcom naszego sołectwa bardzo
zależało na tym, by w budynku w którym
spotykają się dzieci i młodzież, Koło
Gospodyń Wiejskich, czy Klub Seniora
było dobre wyposażenie. W lipcu
przyjdzie do nas długo wyczekiwany
sprzęt komputerowy, dzięki któremu
wielu mieszkańców będzie miało dostęp
do Internetu. Red.

Przed nami zawody Euro Cup Brynica 2012
Związek Stowarzyszeń Lokalna
Grupa Działania „Brynica to nie
granica” w dniach 5-6 czerwca br.
będzie organizował turniej piłkarski
EURO CUP BRYNICA 2012, który ma
być przedsmakiem zbliżających się
Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej
w Polsce i na Ukrainie. Jest to
przedsięwzięcie, które powstało z myślą
o dzieciach, uczniach szkół
podstawowych.
Głównym celem tej imprezy jest
promocja sportu, zdrowego stylu życia
oraz rywalizacji fair play. Organizacja
tego typu inicjatyw jest znakomitym
potwierdzeniem jak ważne jest
stwarzanie możliwość rozwoju i
wspieranie pasji młodych ludzi.
Impreza ma charakter dwuetapowy.
Pierwszy etap odbył się17 maja 2012
roku na boisku przy Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach przeprowadzone
zostały gminne eliminacje do EURO
CUP BRYNICA 2012. Wzieli w nich
udział uczniowie ze Szkół

Podstawowych w Dąbiu,
Strzyżowicach, Gródkowie oraz
Sarnowie. W trakcie międzyszkolnych
rozgrywek wyłoniono 2 zespoły, ze
Szkoły Podstawowej w Sarnowie i
Strzyżowicach, które będą nas
reprezentowały w II etapie już 5 czerwca
br.. Wtedy nasi piłkarze zmierzą się z
drużynami z pozostałych Gmin
należących do Lokalnej Grupy Działania
czyli z Bobrownikami, Mierzęcicami,
Ożarowicami, Świerklańcem,
Siewierzem i Woźnikami. Odbędą się
losowania do czterech grup turnieju,
przeprowadzone będą tak, aby z jednej
gminy reprezentacje były w rożnych
grupach, według systemu „każdy z
każdym”. Natomiast 6 czerwca br.
odbędą się ćwierćfinały, półfinały i
finały, w trakcie których wyłoniony
zostanie zwycięzca całego turnieju.
Przedsięwzięcie to będzie nie tylko
wielkim świętem sportu dla dzieci, które
będą mogły miło spędzić czas, ale
wspaniałą przygodą, ponieważ każda
drużyna wcieli się w
jedną z 16 reprezentacji

Europy, które biorą udział w EURO
2012. Drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Sarnowie będzie grała w barwach
reprezentacji Niemiec, a drużyna ze
Strzyżowic w Hiszpanii.
Nasza gmina przystąpiła do Lokalnej
Grupy Działania „Brynica to nie granica”
w 2011 r. Grupa jest związkiem
stowarzyszeń i osób prawnych,
działającej w ramach Europejskiego
Programu Oś LEADER w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
do której można składać wnioski o
dofinansowanie różnych projektów.
Staramy się pozyskać ze środków LGD
dofinansowanie budowy kompleksu
sportowego Orlik w wysokości 337 784
zł.Gminny Ośrodek Kultury w ramach
działania „Małe projekty”, zgodnie z
którym wysokość dotacji ma wynieść 25
000 pln., stara się o dofinansowanie
dwóch projektów p.n: "Muzyczna
podróż po Gminie Psary" oraz "Zakup
strojów ludowych dla dziecięcego
zespołu folklorystycznego z gminy
Psary". Red.

Drużyna z Sarnowa zajęła I. miejsce.

Drużyna ze Strzyżowic zdobyła II miejsce.

INFORMACJE

6

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspieramy przedsiębiorczość i samozatrudnienie
1 września 2011 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gródkowie
rozpoczęła się realizacja projektu
„Wsparcie przedsiębiorczości i
samozatrudnienia w powiecie
b ę d z i ń s k i m ” . P r o j e k t
współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Beneficjentem jest Gminy Ośrodek
Kultury Gminy Psary. Udział w
projekcie jest bezpłatny.
Działania projektowe skierowane są
do osób zamieszkujących i/lub
pracujących na terenie powiatu
będzińskiego, które zamierzają
rozpocząć prowadzenie własnej
działalności gospodarczej na terenie
województwa śląskiego. Do udziału w
projekcie przystąpiły osoby
zamieszkujące, bądź pracujące

na terenie powiatu będzińskiego. Po
przeprowadzeniu II etapu rekrutacji, w
tym testów kompetencyjnych oraz
indywidualnych rozmów z Kandydatami
do Projektu przystąpiło 30 osób.
16 kwietnia 2012 r. ruszyły szkolenia
w ramach których przeprowadzone
zostanie 80 godzin lekcyjnych zajęć
obejmujących między innymi profil
działania własnej firmy, charakterystykę
potencjalnego klienta, plan
marketingowy, plan finansowy, zasady
prowadzenia działalności gospodarczej,
czy ewidencję księgową. Każdy z
Uczestników Projektu ma dodatkowo do
dyspozycji 20 godzin doradztwa
indywidualnego, w ramach którego
można skorzystać z pomocy specjalisty
przy sporządzaniu biznesplanu.
Po zakończeniu wsparcia doradczoszkoleniowego każdy Uczestnik
Projektu, który wziął udział w minimum
80% przewidzianych zajęć będzie
uprawniony do wnioskowania o
przyznanie wsparcia finansowego na

założenie firmy. Jednorazowe wsparcie
finansowe na rozwój przedsiębiorczości
w kwocie do 40 000 zł otrzymają 24
osoby. Rozpatrywaniem Wniosków o
przyznanie wsparcia finansowego
na
r o z w ó j p r z e d s i ę b i o r cz o ś ci
zajmować się będzie powołana w tym
celu Komisja Oceny Wniosków,
składająca się z pracowników
Beneficjenta, zewnętrznych ekspertów
oraz pracowników Instytucji
Pośredniczącej II stopnia.
Uczestnicy Projektu dodatkowo będą
m ogli ubiegać się o skorzystanie
z podstawowego finansowego wsparcia
pomostowego oraz przedłużonego
finansowego wsparcia pomostowego w
wysokości maksymalnie 1317 zł
miesięcznie.
Po otrzymaniu jednorazowego
wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości każdy z nowych
przedsiębiorców zobowiązany jest do
utrzymania działalności gospodarczej
przez okres minimum 12 miesięcy. Red.

II Gminne Seminarium Ekologiczne
W sobotę 21 kwietnia w Gimnazjum
w Psarach odbyło się II Gminne
Seminarium Ekologiczne. Wśród gości
pojawili się: Przewodniczący Rady
Gminy Jacenty Kubica wraz z Radnymi,
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,
Sekretarz Mirella Barańska-Sorn,
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
szkół podstawowych z terenu
gminy Psary.
Prelegentem spotkania został
p r a c o w n i k U r z ę d u
Marszałkowskiego - Jarosław
Marcinkowski, który wygłosił
wykład na temat alternatywnych
źródeł energii, przedstawił idee
projektów ekologicznych
realizowanych na świecie, w
Polsce oraz w naszym regionie.
Uczniowie przedstawili
prezentacje na temat różnych
rodzajów energii:
źSzkoła Podstawowa z Sarnowa "Słońce - źródło energii
odnawialnej",
źSzkoła Podstawowa z Dąbia "Energia wody",

źSzkoła Podstawowa ze Strzyżowic "Energia geotermalna",
źSzkoła Podstawowa z Gródkowa "Energetyka wiatrowa",
źGimnazjum - "Energia jądrowazagrożenie dla ludzi i klimatu ?".
Ponadto gimnazjum przedstawiło
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród

rodziców dotyczącej "Odnawialnych
źródeł energii". Całość przeplatana
została piosenkami, wierszami i scenką
ekologiczną.
Podczas spotkania rozstrzygnięte
zostały konkursy ekologicznoplastyczne na plakat i ulotkę. Red.

Uczniowie z gimnazjum przedstawili krótką inscenizację.
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II Międzyszkolny Przegląd Pieśni, Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej
2 maja w Polsce obchodzony jest
Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Ma on
popularyzować wiedzę o polskiej
tożsamości i symbolach narodowych.
To właśnie 2 maja oraz sąsiadujące z
nim święto Konstytucji 3 Maja
zainspirowały Szkołę Podstawową w
Strzyżowicach do zorganizowania 25
kwietnia 2012r. II Międzyszkolnego
Przeglądu Pieśni, Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej.
W p r ze gl ąd z i e w z i ę l i u d zi ał
uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjum naszej gminy, którzy
wykonali znane utwory m.in. „O mój
rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych
róż”, „ Przybyli ułani pod okienko”,
„Rota” .
Przegląd przebiegał w odświętnej
atmosferze. Słuchając utworów,
wspólnie z wykonawcami
przeżywaliśmy radość z dokonań
naszych przodków. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i upominki, które
wręczył Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń. SPStrzyżowice.

Występ Gromady „Leśne Skrzaty”.

Tradycje i obrzędy regionalne w Przedszkolu w Strzyżowicach
Edukacja regionalna rozumiana jako
umożliwienie dzieciom poznawania
dziedzictwa kulturowego regionu, wraz
z jego wartościami i treściami
regionalnymi, stała się w Przedszkolu
Publicznym w Strzyżowicach
przedmiotem szczególnego
zainteresowania.
Już po raz trzeci Przedszkole w
Strzyżowicach zorganizowało konkurs
artystyczny pod nazwą: „Wiosna i
wielkanocne zwyczaje wczoraj i dziś w
naszym regionie”. Zamysłem tej
inicjatywy było ukazanie zarówno
przepięknych polskich tradycji i
obrzędów, jak również współczesnych
inscenizacji związanych z wiosną oraz

Świętami Wielkanocnymi.
27 kwietnia w strzyżowickim
przedszkolu pojawili się zaproszeni
goście : wójt Gminy Psary, Tomasz
Sadłoń ; przewodniczący Rady Gminy ,
Jacenty Kubica; sekretarz Gminy Psary ,
Mirella Barańska – Sorn; dyrektor
Gminnych Bibliotek Publicznych ,
Helena Warczok; dyrektor Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach , Dorota
Pronobis – Kościńska; bibliotekarz
Biblioteki Publicznej w Strzyżowicach ,
Joanna Czapla; prezesi
KGW :
Zdzisława Kurek i Czesława Zygmunt
wraz z członkiniami: Jadwigą Flak oraz
Teresą Błońską. W konkursie udział
wzięły dzieci z placówek oświatowych
Gminy Psary: oddziałów
przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych w Gródkowie i
Dąbiu oraz Przedszkoli
Publicznych w Sarnowie i
Strzyżowicach. Kolejne grupy
dzieci 3-4-letnich oraz 5,6latków przedstawiały
przygotowane przez ich
w y c h o w a w c z y n i e
inscenizacje, zachwycające
p o m y s ł o w o ś c i ą ,
różnobarwnością strojów i
rekwizytów oraz sposobem
prezentacji przez małych
Występy przedszkolaków były pełne ekspresji.
wykonawców. Radośnie

brzmiały zarówno regionalne
przyśpiewki , jak i wiosenne piosenki.
Były też wspaniałe tańce ludowe oraz
współczesne rytmy rockandrollowe.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli
wychowania przedszkolnego naszej
gminy dzieci miały możliwość poznania
takich tradycji wielkanocnych jak:
spacer z kogucikiem i z gaikiem, śmigus
– dyngus, obrzędowość Wielkiego
Tygodnia oraz zwyczajów dotyczących
powitania wiosny. Występy konkursowe
stały się dzięki temu pretekstem do
wymiany doświadczeń zawodowych.
Każda grupa przedszkolna wywołała
ogromne wrażenie na widzach oraz
wzbudziła poczucie dumy , iż dzięki
takim działaniom nauczyciele tworzą
więzi pomiędzy tradycjami i
współczesnością. Organizatorki
konkursu: Beata Skórka oraz
Małgorzata Bebel wraz z
pomysłodawczynią niniejszego
konkursu , dyrektor PP w Strzyżowicach ,
Krystyną Kluszczyk uznały , iż z uwagi na
wkład pracy wszystkich placówek
przedszkolnych oraz wysoki poziom
prezentowanych inscenizacji, nagrody
za występy zostaną ujednolicone.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, natomiast
nauczyciele ogromne podziękowania.
PPStrzyżowice.
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Konkurs Regionalno-Plastyczny dla uczniów klas I-III w Dąbiu
Regionalno - Plastyczny Konkrus
odbył się 16 maja i składał się z dwóch
części. Reprezentanci uczniów klas I-III
wszystkich szkół podstawowych z
terenu Gminy Psary zamienili się we
współczesnych malarzy oddających
piękno naszej Ojczyzny. W konkursie
pod tytułem „Polska zabytkami
malowana” najczęściej ilustrowali
zabytki naszego regionu. Wszystkie
prace były piękne i trudno było wyłonić
zwycięzców. Laureatami zostali w
kategorii: klas I - Amelia Bochenek z SP w
Gródkowie, klas II - Aleksandra Krzyżak
z SP w Dąbiu, a klas III - Dominika
Michalak z SP w Gródkowie.
Równocześnie z konkursem
plastycznym odbywały się zmagania,
tym razem tylko uczniów klas III, w
turnieju ”Moja mała i wielka
Ojczyzna”. Konkurs miał charakter
zabawy, a do rozwiązania uczniowie
mieli 8 zadań. Trzecioklasiści musieli
wykazać się nie tylko wiadomościami
o Gminie Psary, najbliższym regionie
oraz historycznych i obecnej stolicy
Polski, ale także umiejętnościami
rozwiązywania krzyżówek, rebusów,
układania puzzli,
zaznaczania na
mapie, opowiadania legend, a nawet

rysowania. Zmagania były tak zacięte, że
między I, a II miejscem był zaledwie 1
punkt różnicy. Zwycięską drużyną
zostali trzecioklasiści za Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach, tuż za
nimi uplasowała się drużyna z Dąbia,
trzecie miejsce zajęli uczniowie z
Sarnowa, a tylko o punkt mniej od nich
zdobyli trzecioklasiści z Gródkowa
zajmując czwarte miejsce. Wszystkie
zmagania obserwowali zaproszeni
goście: metodyk nauczania
zintegrowanego Jolanta Smętek, która
jednocześnie przewodniczyła komisji
konkursowej, Dyrektor Gminnej

Biblioteki Publicznej w Psarach Helena
Warczok, Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń i nauczyciele - wychowawcy
uczestników biorących udział we
współzawodnictwie. Wszystkie drużyny
z klas III i uczniowie którzy zajęli I
miejsce w konkursie plastycznym
otrzymali nagrody wręczone przez
Wójta Gminy Psary. Ponadto wszyscy
uczestnicy konkursów z rąk dyrektor
Grażyny Trzcionki otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki
ufundowane przez gospodarza
konkursu. Za rok zapraszamy na kolejny
konkurs. SP Dąbie.

Laureaci plastycznych zmagań na pamiątkowym zdjęciu.

Leśne Skrzaty wzięły udział w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”
Zuchy Leśne Skrzaty oraz dh Łukasz
Nalepa uczeń klasy V wzięli udział w
XIX Ogólnopolskim Młodzieżowym
Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy
Ojcowiznę” organizowanym przez
Zarząd Główny PTTK.
Prace zuchów i Łukasza zajęły
I miejsce w eliminacjach oddziałowych
oraz I miejsce w eliminacjach
wojewódzkich. Praca Łukasza
pt. „Dawniej kwitł tu przemysł” napisana
pod opieką Doroty Pronobis-Kościńskiej

zwyciężyła w kategorii prac
indywidualnych natomiast zuchy ze
swoją pracą „Strzyżowice kredką
malowane” zwyciężyły w kategorii prac
zespołowych. Nad pracą zuchów
czuwała dh phm. Anna Łebzuch. Obie
prace reprezentowały Oddział PTTK im.
Mariana Kantora-Mirskiego w Będzinie.
Uroczystość wręczenia dyplomów i
nagród odbyła się 20 kwietnia 2012r. w
Sali Sejmu Śląskiego, w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.

Nagrody wręczali sekretarz generalny
PTTK Roman Bargieł, a z ramienia
Śląskiego Kuratora Oświaty Jadwiga
Kuliczek – kierownik Oddziału
Wychowania Urzędu Oświaty w
Katowicach. Obecny był także prezes
Oddziału PTTK w Będzinie Stanisław
Góra. Zgodnie z regulaminem prace,
które zajęły I miejsca zostały przesłane
do Warszawy do finału centralnego.
Teraz wszyscy niecierpliwie czekają na
wyniki. SPStrzyżowice.

„Mała Fiharmonia” i „Mali Poszukiwacze” ze Strzyżowic
Wszechstronne zainteresowania
przedszkolaków z grupy „Mali
poszukiwacze” Przedszkola
Publicznego w Strzyżowicach
zaprowadziły ich do Polskiego Radia w
Katowicach.
Tym razem przedszkolacy wzięli
udział w nagraniu audycji muzycznej
pt.: ”Czarodziejski flet”, podczas którego
wysłuchali fragmentów opery W. A.
Mozarta, w oryginale i opracowaniu na
dwa flety poprzeczne. Utwory
muzyczne zaprezentował duet Duo

Assobio, czyli Małgorzata Hlawsa i Julia
Obrębowska, natomiast fragmenty opery
zaśpiewali: Marzena Bielamowicz sopran oraz Kamil Zdebel – baryton. Na
fortepianie akompaniowała solistom
Dagmara Niedziela. Audycję prowadziła
znana im już z poprzednich wizyt pani
Regina Gowarzewska, snując bardzo
ciekawą bajkę muzyczną o bohaterach
opery . Przedszkolacy bili wielkie brawa
wykonawcom za piękne i wzruszające
występy, które wprowadziły ich w
magiczną atmosferę opery.
Bezpośrednio po nagraniu audycji dzieci

udały się do studia nagrań , w którym pan
reżyser zaznajomił je z tajemniczym
światem nagrywania dźwięków. Dzieci
były ogromnie zafascynowane
niezliczoną ilością przycisków oraz
kolorowych światełek umieszczonych
na ogromnym pulpicie. Zrobiło to na
nich wielkie wrażenie i bardzo
zazdrościły panu reżyserowi jego
ciekawej, choć na pewno trudnej pracy.
Takie przeżycia zdarzają się naprawdę
rzadko, a dzieci cieszyły się , że mogły
w nich brać udział. PPStrzyżowice.

Nr8/V/2011/2012

Ewelina Wilmowska ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie została
laureatką w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej
Gratulujemy Ci sukcesu Ewelina!
Zdobyłaś tytuł laureata
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Przyrodniczej „Olimpus”. Co to dla
Ciebie znaczy?
- To dla mnie wielki zaszczyt
i wyróżnienie. Bardzo się z tego
powodu cieszę.
Skąd u Ciebie zainteresowanie
przyrodą?
- Już od dziecka lubiłam słuchać
opowieści o roślinach i zwierzętach.
Rodzice często zabierali mnie na
wystawy, wycieczki, gdzie
poznawałam
różne obiekty
biologiczne. Poza tym, moja mama jest
nauczycielem biologii, więc być może
moje zainteresowanie otrzymałam
w genach.
- Co w naukach przyrodniczych
interesuje Cię najbardziej?

- Najbardziej interesują mnie fakty
i ciekawostki dotyczące zwierząt,
roślin, bakterii i wirusów. Lubię także
różne cuda natury, np.: majestatyczne
góry, szumiące wodospady.
- Czy eksperymentujesz czasem,
obserwujesz przyrodę, czy wiedzę
czerpiesz tylko z książek?
- Mam w domu mnóstwo książek
przyrodniczych i często do nich sięgam.
Lubię też obserwować naturę „na
żywo”, więc podczas wakacyjnych
wędrówek z rodzicami zwiedzam
ciekawe miejsca np. skalne grzyby ?w
Górach stołowych. Ostatnio byłam też
na Śląskiej Nocy Biologów na Wydziale
Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie miałam
m o ż l i w o ś ć „ f a ch o w o ”
poeksperymentować. Mogłam także
uścisnąć węża dusiciela. Na szczęście

nie odwzajemnił mojego uścisku.
- Dziękujemy za wypowiedź. Życzymy
ci dalszych sukcesów w nauce i wielu
konkursach.
Red. SP Sarnów

Podróże, które kształcą
W myśl zasady, że podróże
kształcą, uczniowie starszych klas
Szkoły Podstawowej w Dąbiu
postanowili zobaczyć stolicę.
Warszawa przywitała nas słoneczną,
piękną pogodą i
ogromną ilością
ciekawych miejsc do zwiedzenia.
Byliśmy w Łazienkach Królewskich, na
Starówce, starych i nowych
Powązkach, gdzie z zadumą
pochyliliśmy się nad mogiłami
znanych i nieznanych, ale zasłużonych
rodaków
Panoramę Warszawy oglądaliśmy
z trzydziestego piętra Pałacu Kultury
i Nauki, który nadal jest najwyższym
budynkiem w mieście, mimo „rosnącej
w oczach” konkurencji –
nowoczesnych wieżowców.
Podziwialiśmy też piękny pałac
w Wilanowie, a także nowo
wybudowany Stadion Narodowy, który
z bliska przypomina pleciony koszyk.
Poznaliśmy sylwetki wielu wybitnych
Polaków, których pomniki znajdują się
niemal w każdym zakątku stolicy.

Zwieńczeniem wycieczki był
pobyt w Centrum Nauki „Kopernik”,
gdzie mieliśmy możliwość zobaczyć
nowoczesne cuda techniki - mogliśmy
je dotknąć, doświadczyć i poczuć
zmysłami. Wzięliśmy też udział
w wielu ciekawych doświadczeniach,
przybliżających nam różne zjawiska

fizyczne i przyrodnicze. Wracaliśmy
do domu pełni wrażeń i niesamowitych
emocji.
To był naprawdę udany wyjazd!
K.Bizan, SP Dąbie
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JESTEM ZDROWY I WESOŁY
Zdrowie fizyczne i psychiczne
dziecka ma bardzo istotny wpływ na
jego powodzenie w nauce szkolnej?i
dalszy rozwój. Samopoczucie?i
samoocena zdrowia zależą w bardzo
dużym stopniu od wychowania, które
należy rozpocząć stosunkowo
wcześnie. W dzisiejszej rzeczywistości
społecznej coraz częściej funkcje
wychowawcze przejmuje szkoła.
Nauczyciele klas I-III mają więc
szczególne możliwości, ale również
obowiązek rozwijać postawy zdrowotne
uczniów. Wychodząc naprzeciw tym
potrzebom w Szkole Podstawowej
w Dąbiu w klasie I wychowawca
realizuje program innowacyjny
o charakterze prozdrowotnym „Jestem
zdrowy i wesoły”. Zarówno w ramach
zajęć obowiązkowych jak i poza
obowiązkowych uczniowie w formie
zabaw, konkursów i inscenizacji
kształtują
nawyki higienicznokulturalne, uczą się właściwego
odżywiania i kultury spożywania
posiłków, dbają o czystość środowiska,
uczą się zasad bezpiecznego
zachowywania się w szkole, w domu ?i
na ulicy oraz rozpoznają zagrożenia
cywilizacyjne. Najchętniej dzieci uczą
się poprzez zabawę, a jedną z jej form
jest zabawa w teatr. Jesienią pierwszaki
wystąpiły przed swoimi kolegami?w
inscenizacji „Witaminki” promując
zdrowe odżywianie. Przedstawienie

zakończyło się wspólnym spożywaniem
jabłek i zaproszeniem wszystkich
uczniów szkoły do szkolnego konkursu
plastycznego pt: „Spożywamy warzywa
i owoce, bo chcemy być zdrowi?i
weseli”. Natomiast wiosną zajęli się
propagowaniem „zdrowego uśmiechu”.
Aby jednak nasz uśmiech był piękny,
musimy mieć zdrowe zęby. Warunkiem
„zdrowego uśmiechu” jest właściwa
dieta i częste wizyty u dentysty. Niestety,
stomatolog nie jest ulubionym lekarzem
wielu dzieci. Dlatego uczniowie klasy I
postanowili w humorystyczny sposób

pokazać, że nawet Baba Jaga musi
chodzić do dentysty, bo jest to jedyny
sposób na dobre samopoczucie.
Inscenizacja została przyjęta bardzo
ciepło, a mali aktorzy zostali nagrodzeni
g ro mk i mi b r aw ami . N a k o n i ec
zaśpiewali piosenkę „Szczotka,
szczotka, hej szczoteczka”. Na pewno
nie była to ostania inicjatywa klasy I i
jeszcze nie raz przygotują coś
ciekawego, promującego zdrowy styl
życia.
BN, SP Dąbie

Z wizytą w Policyjnej Izbie Dziecka
W dniu 12.04.2012 roku uczniowie
klasy VI a i VIb z naszej szkoły pojechali
do Policyjnej Izby Dziecka w Będzinie.
Młodzież uczestniczyła w pogadance
prowadzonej przez policjanta, który był
także wychowawcą przebywających
tam nieletnich.
Dowiedzieliśmy się, że w ośrodku
przebywają dzieci w wieku od 13 do 17
lat za złamanie prawa. Nieletni
umieszczani są w Policyjnej Izbie
Dziecka na okres około 2-3 dni,

przeważnie za bójki, wagary, włamania,
rozboje, kradzieże itp., przebywają
w zamknięciu i są pod stałym nadzorem
opiekunów. Po zatrzymaniu nieletniego
jest on umieszczany w Policyjnej Izbie
Dziecka, o tym fakcie zawiadamiani są
opiekunowie prawni, a w tym okresie
sąd decyduje, gdzie dalej ma on
przebywać. Sąd może umieścić go w
placówce resocjalizacyjnej dla dzieci
albo pod opieką rodziców.
Podczas wyjazdu zobaczyliśmy jak

naprawdę wygląda to miejsce, cele
w których przebywają nieletni oraz
świetlicę. W celach znajdują się
metalowe łóżka, a w oknach są kraty.
Wyjazd zrobił na nas duże wrażenie
i nigdy nie chcemy tam trafić.
Inicjatorem wyjazdu była Pani pedagog
mgr Magdalena Jeziorowska.
Karolina Paks klasa VIa
SP Strzyżowice

Szkolny wolontariat- „Pomocna Dłoń”
W ramach szkolnego
w o l o n t a r i a t u
i programu Comenius
klasa integracyjna VA,
zorganizowała na
terenie szkoły zbiórkę
artykułów szkolnych
(zeszyty, bloki
r y s u n k o w e ,
techniczne, papier
kolorowy, kredki,
plastelina, farby,
kolorowanki, itp.).
Artykuły te zostały
przeznaczone do
użytku wychowankom
Domu Dziecka
w S a r n o w i e .

Uczniowie klasy integracyjnej zebrali
bardzo dużą ilość tych materiałów od
całej społeczności szkolnej. W zbiórce
najbardziej wykazali się uczniowie
klasy IIIA. Wszystkie zebrane materiały
zostały przekazane na ręce Dyrektora
Domu Dziecka w Sarnowie. Akcja
wolontariatu zainicjowana przez klasę
integracyjną spotkała się z pozytywnym
nastawieniem ze strony władz
i pracowników Domu Dziecka.
Wspólnie podjęto decyzję o dalszych
działaniach integrujących uczniów
naszej szkoły i wychowanków tej
placówki.
SP Strzyżowice,
pedagog mgr Magdalena Jeziorowska
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II Wizyta Robocza w ramach programu Socrates-Comenius
"The two highways of life - Maths and English"
Czy można polubić matematykę,
oswoić najnowsze technologie,
nauczyć się języka obcego
i równocześnie nawiązać współpracę ze
szkołami z odległych krańców Europy?
Tak, to możliwe dzięki wsparciu
finansowemu Komisji Europejskiej
i programowi "Uczenie się przez całe
życie" - Comenius. W ramach tego
programu w naszej szkole realizowany
jest dwuletni projekt edukacyjny "The
two highways of life Maths and
English". Uczniowie uczestniczący
w projekcie mają okazję w łatwy
i ciekawy sposób uczyć się języka
angielskiego, doskonalić umiejętności
matematyczne i komputerowe oraz
p o z n a w a ć
k u l t u r ę
i historię innych krajów.
W dniach 23-28 kwietnia 2012r.
Gimnazjum w Psarach gościło
8 nauczycieli i 17 uczniów ze szkół
partnerskich z Sycylii i Grecji. W ramach
wizyty uczniowie uczestniczyli we
wspólnych lekcjach z j.angielskiego
i matematyki prowadzonych przez
nauczycieli z Polski, Grecji i Włoch,
a także pracowali wspólnie
w międzynarodowych grupach nad
projektami dotyczącymi zagadnień
matematycznych. Podczas wizyty
goście poznali system edukacji
w Polsce, obejrzeli placówki oświatowe

na terenie naszej gminy, poznali
kulturę, zwyczaje i fragment historii
Polski. Zwiedzili Kraków, Kopalnię Soli
w Wieliczce, Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu i Klasztor
Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie.
A co o wymianie sądzą sami
uczniowie?
„Moim zdaniem Comenius to wielkia
przygoda życia. Poznajemy ludzi

i w ciągu zaledwie paru dni
zaprzyjaźniamy się i przywiązujemy się
do siebie. Poznajemy nowe kultury,
obyczaje. Uczestnicząc w tym projekcie
szlifujemy język angielski, doskonalimy
umiejętności matematyczne oraz
nawiązujemy nowe znajomości, co
moim zdaniem jest największą atrakcją
tego projektu” - mówi Maria Kołacz,
uczennica klasy 1a.
Red Gimnazjum Psary

Comenius Day
W piątek 27 kwietnia odbyła się
akademia podsumowująca II Wizytę
Roboczą w ramach programu "The
two highways of life - Maths and
English".
W świat matematyki wprowadził
nas Pitagoras. Uczniowie klasy 2a
zaprezentowali sylwetkę oraz
najważniejsze twierdzenie tego
słynnego, greckiego matematyka.
Główna rolę - Pitagorasa zagrał Karol
Kopka.
Podczas spotkania odbył się
również konkurs matematyczny
"Tangramy", w którym udział wzięły
4 międzynarodowe polsko-włoskogreckie drużyny. Konkurs wygrała
grupa Marysi Kołacz, która tak go
wspomina: „Byłam bardzo
szczęśliwa, gdy moja drużyna
najszybciej ze wszystkich drużyn
ułożyła figurę geometryczną i tym
samym wygrała konkurs. Moimi
współzawodnikami byli Giannis
Gikas z Grecji oraz Lorenco Chironi
z Włoch. Kolejny raz przekonałam
się jak ważna jest dobra znajomość
języka angielskiego i umiejętność
współpracy w zespole”.

Matematycznemu klimatowi
zgodnie z myślą Pitagorasa "Muzyka
budzi w sercu pragnienie dobrych
czynów" towarzyszyła muzyka. Grecki
zorba, włoskie serenady, polski polonez

to tylko nieliczne atrakcje. Owacjami na
stojąco została nagrodzona uczennica
klasy 3a - Kamila Zdenkowska za
wykonanie utworu The Cranberries
"Zombie". Akompaniował jej zespół w
składzie: keyboard - Kamil Adamczyk,
skrzypce: Magdalena Szastak, Paulina
Bubel, Faustyna Trzcionka i Alicja
Wójcik, puzon - Karol Kopka.
Akademię, w dwóch wersjach
językowych - polskim i angielskim
prowadzili: Michał Jakóbczyk w roli
Rzymianina, Beata Rudy jako
Marysieńka oraz Marcin Totoś jako
Spartanin.
Red Gimnazjum Psary
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Moja przygoda z tańcem
Nazywam się Kacper Skórka?i
jestem uczniem klasy Vb Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach. Moja
przygoda z tańcem rozpoczęła się we
wrześniu 2011r. Właśnie wtedy
rozpocząłem zajęcia w Szkole Tańca
"Akcent" w Będzinie. Pojechałem tam
z moimi rodzicami i braćmi. Bracia od
początku chcieli chodzić na zajęcia
tańca towarzyskiego, a ja miałem inne
plany. Od zawsze fascynował mnie
break - dance i właśnie tego rodzaju
tańca chciałem się uczyć. Niestety nie
zebrała się grupa i zdecydowałem się
na hip - hop. Po dwóch miesiącach
grupa się rozpadła z powodu małej
ilości osób. I tak od listopada trafiłem do
grupy, w której tańczyli moi bracia.
Spotykaliśmy się raz w tygodniu
i uczyliśmy się tańców towarzyskich
i latynoamerykańskich.

7 grudnia odbył się turniej tańca,
w którym wraz ze swoją partnerką
zająłem II miejsce. Mój średni brat
Kuba zajął I miejsce, a najmłodszy brat
Szymon III. Pod koniec stycznia
otrzymaliśmy od naszego instruktora
propozycję przejścia do młodszej
grupy sportowej. I tak od lutego 2012r.
spotykamy się trzy dni w tygodniu, aby
dokładnie poznać choreografię
układów tanecznych. Czasami
spotykamy się w soboty lub niedziele.
28 marca wzięliśmy udział
w Wiosennym Pokazie Tańca
organizowanym dla rodziny,
znajomych i wszystkich chętnych. Nasi
instruktorzy zachęcają nas do udziału
w obozie tanecznym.
Bardzo się cieszę z mojej decyzji, bo
taniec to naprawdę super sprawa.
Kacper Skórka SP Strzyżowice

Gimnazjaliści w poszukiwaniu historii
W dniach 9 – 11 maja 2012 roku
odwiedziliśmy stolicę. Wycieczka
miała charakter dydaktyczny. Już
pierwszego dnia zwiedziliśmy między
innymi pałac w Wilanowie?i
uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej
zatytułowanej „Wilanów – perłą
baroku”. Dzięki warsztatowej formie
zajęć mogliśmy zapoznać się z kulturą
i sztuką baroku. Następnie metrem
przejechaliśmy do centrum, skąd
udaliśmy się na spacer do Łazienek,
które zaskoczyły nas różnorodnością
barw i gatunków roślinności.
Widzieliśmy Pałac Na Wodzie
i Podchorążówkę, miejsce, które
związane jest z wybuchem powstania
listopadowego.
Drugiego dnia odwiedziliśmy
Centrum Nauki Kopernik, byliśmy
świadkami doświadczeń opisujących
naszą rzeczywistość, widzieliśmy
działanie przyrody, często
niezauważane na co dzień. Kolejnym
punktem wycieczki była wizyta
w planetarium „Niebo Kopernika”
i udział w seansie „Niebo nad

I
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Warszawą”. Późnym popołudniem
spacerowaliśmy ulicami: Nowy Świat
i Krakowskie Przedmieście. Wieczorem
wybraliśmy się na spektakl „Les
Miserables” do teatru „Roma”. Sztuka
oparta jest na powieści Wiktora Hugo
„Nędznicy”. Scenografia użyta w
spektaklu przerosła nasze oczekiwania,
kolejne sceny zapierały dech
w piersiach. Wzruszenie towarzyszyło
nam od pierwszych scen, najbardziej
zafascynowani byliśmy grą dzieci w
tym spektaklu.
W ostatnim
dniu wycieczki
udaliśmy się na
plac Józefa
Piłsudskiego?i
pod Grób
Nieznanego
Żołnierza, ?a
t a k ż e
przeszliśmy
k i l k o m a
ulicami, na
k t ó r y c h
rozgrywały się

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

wydarzenia z powieści Aleksandra
Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.
Odwiedziliśmy także Cmentarz
Powązkowski, gdzie złożyliśmy kwiaty
na grobach bohaterów powieści:
Rudego, Zośki i Alka.
Wycieczka uświadomiła nam, że
wydarzenia, o których tylko czytaliśmy,
miały miejsce naprawdę.
Edyta Sobieraj i Paulina Kozioł,
Gimnazjum Psary

Formatowanie i skład gazetki:

M arci n B u d zi o s z

Piotr Olesiak

Dominik Dziechciarz

Krystian Wróbel

Bartosz Lenart

Konrad Mokrski

Piotr Kozieł

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Tydzień bibliotek w naszej gminie
8 maja GBP w Psarach uroczystym
spotkaniem różnych środowisk
związanych z Biblioteką, rozpoczęła
obchody Tygodnia Bibliotek, które w
tym roku odbywają się pod hasłem
„Biblioteka ciągle w grze”.
Na spotkaniu nie zabrakło Wójta
Gminy Psary Tomasza Sadłonia,
Przewodniczącego Rady Gminy
Jacentego Kubicy, Sekretarz, radnych i
sołtysów. Ważnymi gośćmi
byli
przedstawiciele Biblioteki Śląskiej w
Katowicach – Zastępca Dyrektora Maria
Gutowska i instruktor Lidia Przybylska.
Wśród gości znaleźli się również
dyrektorzy i kierownicy wszystkich
instytucji gminnych, dyrektorzy
Bibliotek powiatu będzińskiego,
przedstawicielki Kół Gospodyń

Wiejskich, i reprezentacje: OSP
w Psarach, Stowarzyszenia Emerytów
i najważniejszych osób dla wszystkich
Bibliotek czyli czytelników.
W trakcie uroczystości był moment
szczególnie miły kiedy najwierniejsi,
legitymujący się najdłuższym stażem,
aktywnością i sumiennością czytelnicy
otrzymali książki i podziękowania
wręczane przez Wójta Gminy Psary i
Dyrektor Biblioteki Śląskiej. Spotkanie
zostało zakończone pięknym koncertem
Chóru „Zorza” z Dąbrowy Górniczej,
którym kieruje Elżbieta Kazimierska.
11 mają odbyła się kolejna „atrakcja”
związana z obchodami tego ważnego
dla miłośników Bibliotek Tygodnia. W
Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
miało miejsce spotkanie autorskie z

Pawłem Beręsewiczem, autorem i
tłumaczem książek dla dzieci i
młodzieży a także słowników
językowych. Ten wybitny twórca jest
także laureatem wielu nagród, m.in.
nagrody „Guliwera”, Nagrody
Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
A co jeszcze będzie? Rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego z serii „Polscy
Poeci Dzieciom” pt. „Na straganie”,
skierowanego do uczniów kl. II szkół
podstawowych i nieco później spotkanie
autorskie z Anną Onichimowską – jedną
z ulubionych autorek książek dla
młodzieży, które odbędzie się 5 czerwca
w remizie strażackiej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Psarach. GBP.

Konkurs ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Psary
W konkursie brali udział uczniowie
11.05.2012r. w Szkole Podstawowej
w Sarnowie odbył się Gminny Konkurs wyłonieni w szkolnych eliminacjach z
Ortograficzny klas trzecich „O pióro każdej Szkoły Podstawowej z terenu
Gminy Psary. Ośmiu uczestników
Wójta Gminy Psary”.
konkursu zmagało się z zasadami
ortografii.
Mistrzem ortografii
2012 została Julia
Ciemięga ze Szkoły
Podstawowej w
Strzyżowicach, która
zdobyła tym samym Pióro
wręczone przez Wójta
Gminy Psary, pozostali
uczestnicy dostali
również nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy. SP
Uczestnicy konkursu z nauczycielami.
Sarnów.

Gmina z największą ilością monografii
W 2013 r. Gmina Psary będzie miała
jubileusz 40-lecia. Z tej okazji warto
przypomnieć, że jest ona gminą, której
poświęcono najwięcej monografii
z wszystkich gmin wiejskich w powiecie
będzińskim.
W gminie Psary pięć sołectw ma
opracowane monografie. Są to Góra
Siewierska, Gródków, Psary, Sarnów i
Strzyżowice. Autorem wszystkich
monografii jest Bolesław Ciepiela. Każda
z monografii ma recenzję napisaną przez
historyków.
Aktualnie na 40-lecie Gminy Psary
przewidywane jest wydanie dwóch
innych opracowań: 1) Zdzisław
Rabsztyn: „Strzyżowice w dawnej
i współczesnej fotografii”, 2) Bolesław

Ciepiela: „Preczów dawniej i dziś”.
Ciekawą pozycją literacką byłaby
również monografia Malinowic. Na
łamach naszej gazety ukazywały się już
liczne notki o życiu mieszkańców tego
sołectwa. W poprzednim numerze został
zamieszczony szerszy tekst
zatytułowany „Historia wsi
Malinowice”. - Po przeczytaniu mojego
artykułu zadzwoniła do mnie Sołtys z
Malinowic – Elżbieta Bryła z
podziękowaniem za ciekawy tekst o jej
sołectwie. Uważam, że Malinowice
„czekają”, by miały własną historię
zapisaną w książce. Oby zrodził się
zapał do wspólnej, społecznej pracy. mówi Bolesław Ciepiela. Red.

Wójt wręcza pióro Julii Ciemiędze.
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Karol Ciężadło - artysta wielobranżowy
Karol Ciężadło to artysta
wielobranżowy. Maluje obrazy,
przeprowadza sesje zdjęciowe, a przy
tym zajmuje się wizażem i stylizacją
swoich modelek. Jego najważniejszymi
wyróżnieniami są między innymi : I
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Tęcza”, I miejsce w
Powiatowym konkursie plastycznym
„Lalka teatralna”, I miejsce w
Regionalnym konkursie na tradycyjne
ozdoby ludowe w kategorii „Szopka
Bożonarodzeniowa”, wyróżnienie w
powiatowym konkursie plastycznym
„W świecie fantazji”.
Głos Gminy Psary: Od kiedy
malujesz?
Karol Ciężadło: Od małego lubiłem
zajęcia plastyczne. Sztuką również
interesuje się odkąd pamiętam.
Pierwszy, ‘poważny’ obraz wyszedł

spod mojego pędzla wtedy, kiedy
jeszcze chodziłem do gimnazjum. To był
„Zamek Będziński”. Potem już nie
pamiętam co było dalej, gdyż ta
przygoda rozwijała się i rozwija bardzo

spontanicznie.
GGP: Co lub kto jest dla Ciebie
inspiracją?
KC: Moim idolem i wzorem artysty jest
Salvador Dali. Poza tym inspirację
czerpię z tego, co jest najbliżej nas,
czyli natury.
GGP: Twój ulubiony temat prac?
Martwa natura czy może ludzie?
KC: Zdecydowanie martwa natura.
Maluję ludzi, ale niechętnie, ponieważ
trudno jest pokazać czyjeś emocje.
GGP: Kiedy najchętniej malujesz?
Natchnienie przychodzi samo czy
może zastanawiasz się dłużej nad
tematem pracy?
KC: Przychodzi samo. To jak ból głowy –
nigdy nie wiadomo, kiedy się pojawi.
Nie zastanawiam się nad tym, co
stworzę. Maluję bardzo spontanicznie.
GGP: Czy humor ma znaczenie w
kształtowaniu się dzieła?
KC: Oczywiście! Zarówno humor, jak i
jego brak ma ogromny wpływ na dzieło.
Każdy obraz wyraża emocje. „Llorar”,
czyli Kobieta Krzyk została namalowana,
kiedy nie tryskałem humorem. Mam do
niej szczególny sentyment.
GGP: Ile w malowaniu jest talentu, a ile
ciężkiej pracy?
KC: Zarówno talent, jak i ciężka praca są
bardzo ważne. Ciągle się uczę i
doskonalę w nowych technikach, ale
wiadomo, wrodzone predyspozycje są
również istotne.
GGP: Twoim hobby, oprócz malarstwa
jest fotografia i wizaż. Opowiedz, czym
musi się odznaczać modelka, aby
zdjęcie było interesujące i oryginalne.
KC: Wiadomo, w cenie jest oryginalna
uroda i fotogeniczność. Poza tym
m o d e l k a m u s i b y ć ci e r p l i w a i
pozytywnie nastawiona do współpracy.
Fotomodeling to nie zabawa. Potrzeba
wielkiego zaangażowania, zarówno ze
strony modelki, jak i fotografa, aby
zdjęcie było interesujące. Zrobienie
ciekawego ujęcia wymaga czasu
i pozytywnej atmosfery na planie.

GGP: W wolnym czasie najchętniej…
KC: Spędzam czas z przyjaciółmi,
gotuję, jeżdżę na rowerze i chodzę do
kina.
GGP: Twoje plany na przyszłość…
KC: Podróże, zarówno krajowe, jak i
zagraniczne. To wiąże się z
poznawaniem nowych ludzi i kultur.
Zwiedzanie to połączenie przyjemnego
z pożytecznym. Człowiek uczy się
nowych rzeczy, a przy tym przywozi się
ze sobą pomysły na nowe prace.
GGP: Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała Angelika Pierzchała.

S
ZA ERDE
PRA CZ
SZA NIE
OGŁASZA NABÓR OCHOTNIKÓW
MY
DO GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ
!!!
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz
Gminna Orkiestra Dęta z Góry Siewierskiej

Zapraszamy wszystkich chętnych, uzdolnionych muzycznie,
grających na instrumentach dętych oraz chcących się uczyć.
Zapisów można dokonywać w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie lub bezpośrednio
u instruktora w czasie prób Orkiestry w każdy czwartek
w godzinach od 19:00-21:00 w Remizie OSP w Górze Siewierskiej.
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Wieczór żydowski w Sarnowie

Zespół „Dąbie” wystawił pokazowy spektakl „Wieczór żydowski”.

Sobotnie ciepłe popołudnie, 21
kwietnia w Ośrodku Kultury w Sarnowie
upłynęło w wesołych rytmach
żydowskich piosenek.
Na zaproszenie Małgorzaty Pasek –
radnej gminy Psary zorganizowano mini
koncert. W jego czasie zaprezentowały n

się: Zespół „Zagłębianki” oraz Zespół
„Grodźczanie” z Ośrodka Kultury w
Będzinie, który już nie raz gościł w
naszej gminie, lecz po raz pierwszy w
murach Ośrodka Kultury w Sarnowie.
Grodźczanie przedstawili swój
popisowy repertuar staro warszawskich

piosenek. „Na Bródnie”, „Czarna
Mańka”, „Felek Zdankiewicz” to
tylko niektóre ze szlagierów starej
Warszawy zaśpiewanych w
sobotnie popołudnie.
Występ „Zagłębianek” i Zespołu
„Grodźczanie” nie był jedynym
punktem programu. Na koniec swój
pokazowy spektakl „Wieczór
żydowski” wystawił Zespół
„Dąbie”. W jego trakcie członkowie
odśpiewali wiązankę piosenek w
żydowskich rytmach, a także
przybliżyli gościom tradycję oraz
obyczaje charakteryzujące kulturę
żydowską.
„W imieniu całego Zespołu pragnę
serdecznie podziękować Panu
Wójtowi oraz Pani Małgorzacie
Pasek” za zaproszenie. Występ przed tak
wspaniałą publiczności jest wielkim
wyzwaniem i zaszczytem. Mam
nadzieję, że jeszcze nie raz wasza gmina
nas ugości” - dziękowała ze sceny
Stefania Urgacz kierownik Zespołu
„Grodźczanie”. GOK.

„Koncert wiosenny”
24 kwietnia w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbył się „Koncert wiosenny”
połączony z wystawą fotografii
przedstawiających najpiękniejsze
zakątki Gminy Psary. Był to już trzeci z
serii koncertów organizowanych z
projektu „Muzyczna podróż po Gminie

Psary” w ramach działania „Małe
projekty” z Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”.
Mimo przepięknej pogody, na
widowni nie zabrakło amatorów
muzyki, jak i przedstawicieli samorządu:
Wójta Gminy Psary Pana Tomasza
Sadłonia oraz
Przewodniczącego
Rady Gminy Jacentego
Kubicy wraz z
radnymi. Nie zabrakło
pięknych, klasycznych
k o m p o z y c j i
instrumentalnych, jak
również znakomitych
rozrywkowych
utworów. Wspaniale
n a
s c e n i e
prezentowali się
młodzi artyści, którzy
dopiero zaczynają
Muzykująca rodzina w trakcie swojego występu.
swoją podróż z

muzyką. Oliwia Bujanowicz na
skrzypcach i Michał Ryguła na gitarze
zagrali w duecie, prezentując utwory,
dzięki którym zdobyli I miejsce w
Ogólnopolskim konkursie zespołów
gitarowych w Tychach. Wielką
niespodzianką koncertu był występ
rodzinnego zespołu smyczkowego, w
składzie: Małgorzata Wacławik,
Przemysław Wacławik i Piotr Wacławik.
Akompaniując artystom, wystąpiła także
Agata Misiura, która zaprezentowała
również utwór solowy. Na zakończenie
koncertu ponownie zagrała Małgorzata
Wacławik, tym razem w części koncertu
nazwanego przez prowadzącą, Panią
Grażynę Wikarek-Meus, mistrzowskie
skrzypce. Dwa utwory „2-tango” i
„Czardasza” Montiego, zagrane z
niezwykłą precyzją, zachwyciły zebraną
widownię i stanowiły piękny finał
koncertu. GOK.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Kluby piłkarskie z terenu Gminy
Psary nadal liczą się w walce o awans do
wyższej klasy rozgrywek. Błyskawica
Preczów zajmuje 3. miejsce w w tabeli A
klasy i traci do lidera 3. punkty. W B
klasie przewodzi Orzeł Dąbie, który o
dwa punkty wyprzedza najbliższego
rywala.
W A klasie w 26. kolejce Jedność
Strzyżowice wygrała z MKS Poręba 1-7 i
zajmuje 13. miejsce w tabeli rozgrywek .
Z kolei Klub Sportowy Sarnów przegrał z
Cyklonem Rogoźnik 5-1 i jest na 11.
miejscu w tabeli. Lider wśród naszych
zespołów A klasy Błyskawica Preczów
nie zawiodła i tym razem wygrała z
Pionierem Ujejsce (Dąbrowa Górnicza)
0-2, tym samym plasuje się niezmiennie
na 3. miejscu w tabeli.
W 19. kolejce B klasy Iskra Psary
przegrała z Zagłębiem 1906 Sosnowiec

2-4 i plasuje się na 6. miejscu w tabeli .
Wyjazdowy mecz Klubu Sportowego
Góra Siewierska z Zaporą Przeczyce
został przerwany w 28. minucie przy
stanie 0-4 z powodu zdekompletowania
drużyny gospodarzy. Orzeł Dąbie

wygrał z Koroną Rokitno Szlacheckie 0-1
i zajmuje nieustannie 1. miejsce w tabeli.
Do końca rozgrywek A klasy zostały 4.
kolejki, B klasa rozegra jeszcze 3.
spotkania Red.

Drużyna Orła Dąbie zajmuje 1. miejsce w tabeli B klasy.

Międzynarodowe Field Trialsy Psów Myśliwskich
1 maja w Sarnowie na terenie
leśniczówki rozpoczął się
Międzynarodowy Konkurs Pracy Psów
Myśliwskich „Field Trialsy Będzin
2012”.
W konkursie rywalizowały między
sobą wyżły kontynentalne i angielskie.
Honorowy Patronat nad „Field
Trialsami” jak co roku objął Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń.
Rywalizacja polegała na próbie
polowej w której pies ma wytropić w

polu zwierzynę – przeczesać teren
łowiecki, a następnie wystawić
zwierzynę myśliwemu. Konkurencja
odbywała się na terenach łowieckich
znajdujących się na terenie gminy Psary.
Wielu uczestników przyjechało do nas
jak co roku z zagranicy. O godzinie
14:00 nastąpiło uroczyste zakończenie
konkursu, rozdanie dyplomów i nagród z
udziałem Starosty Będzińskiego
Krzysztofa Malczewskiego i Wójta
Gminy Psary. Red.

Starosta i Wójt wręczają nagrody.

Konkurs Fotograficzny
„Piękno Gminy Psary"
Wójt Gminy Psary serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w
Konkursie Fotograficznym „Piękno Gminy Psary”

Wójt Gminy Psary
oraz
Stowarzyszenie UKS Gimnazjum
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w akcji:
Polska Biega,
która odbędzie się
25.05.2012 r. o godz. 10.00
na stadionie LKS Iskra Psary, ul. Malinowicka 2
Trasą biegu będzie teren wokół stadionu.
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe.

Tematem prac konkursowych mają być zdjęcia
ukazujące piękno Gminy Psary.
Konkurs trwa od 18.05. do 16.06. 2012 r.
Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w
plikach nie przekraczających 5MB należy nadsyłać na adres
gminapsary@gmail.com
Przed wysłaniem zdjęć należy zapoznać się ze szczegółowym
regulaminem na www.psary.pl.
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Dziecko sięga po alkohol

Fot. Dreamstime

Alkohol i dzieci to absurdalnie
wykluczające się sprawy. Ale niestety
rzeczywistość jest inna.
Dzieci piją alkohol. Często za wiedzą,
a nawet przyzwoleniem rodziców.
Spotykamy dwie kategorie takich
rodziców. Jedni nie dostrzegają
problemu w popijaniu przez ich dzieci
alkoholi tzw. niskoprocentowych.
Czasami rodzice pozwalają pić nawet
kilkuletnim dzieciom piwo, wino,
szampana. Drudzy tak bardzo kochają
swoje dzieci, że nie potrafią powiedzieć
im NIE! Jest im niezręcznie wprowadzić
własne kochane dziecko w stan
niezadowolenia spowodowany
zakazami. A dzieci wiedzione
ciekawością próbują wszystkiego.
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez
pracowników Pretendenta wśród 2000
uczniów wiejskich i miejskich
podstawówek i gimnazjów dotyczące
„pierwszych prób alkoholowych”
stwierdzają, że
więcej niż połowa
badanych dzieci spróbowała alkoholu
przed skończeniem piątej klasy
podstawówki. Najczęściej na
uroczystości rodzinnej.
Rodzice dbajcie o bezpieczeństwo
swoich dzieci.
Troska o bezpieczeństwo dzieci i
ochrona przed zagrożeniami to
podstawowa treść życia w rodzinie. Gdy
dziecko jest małe wymaga to
nieustannego i bezpośredniego
czuwania nad tym co robi i gdzie jest.
Później ochrona staje się trudniejsza,
ponieważ dziecko coraz częściej

przebywa poza domem rodzinnym
i
spotyka się z ludźmi, których nie znamy.
Nie da się nieustannie kontrolować jego
zachowania, kontaktów i decyzji. Nie da
się usunąć z życia dziecka wszystkich
zagrożeń i ryzykownych sytuacji, które
się pojawiają. Nie rezygnując z prób
sprawowania kontroli nad tym co robią
dzieci, musimy ufać ich rozsądkowi i
mieć nadzieję, że się same obronią przed
zagrożeniami. Nie zawsze jednak się to
udaje. Należy pomagać naszym
dorastającym dzieciom w prowadzeniu
zdrowego i bezpiecznego życia.
Wymaga to utrzymania dobrych
kontaktów z nimi. Jest to szczególnie
ważne, gdy w życiu dziecka pojawiają
się realne zagrożenia. Trzeba
powiedzieć dziecku zdecydowanie, ze z
piciem alkoholu powinno poczekać do
pełnoletności.
Rodzicu bądź dobrym przykładem.
Nie nadużywaj alkoholu w obecności
dziecka i nie pokazuj mu, że zabawa
musi być związana z piciem alkoholu.
Nie wahaj się powiedzieć rodzicom
kolegów twojego syna lub córki, z
którymi spędza wolny czas, że nie
życzysz sobie, aby Twoje dziecko piło ze
znajomymi. Masz prawo decydować o
bezpieczeństwie swego dziecka.
Co robić, gdy dziecko wypiło
alkohol?
W niektórych sytuacjach nie masz
wątpliwości, że dziecko piło i
dysponujesz niezbitymi dowodami.
Wtedy należy zacząć od spokojnego
powiedzenia o tych faktach i określenia
celów dalszej rozmowy. W rozmowie
rzeczą najważniejszą jest
przestrzeganie następujących zasad :
ź W danym momencie mówi tylko
jedna osoba.
ź Nie można podnosić głosu, używać
lekceważących lub obraźliwych słów i
wyzwisk.
źNie należy straszyć karami.
źNie zaczynaj rozmowy, kiedy dziecko
jest pod wpływem alkoholu – nie ma
wtedy trzeźwego osądu sytuacji.
ź Pamiętaj, że dokonując interwencji,
zależy Ci na szczęściu i
bezpieczeństwie Twojego dziecka.
ź Niech dziecko wyraźnie usłyszy, że
jesteś gotów wesprzeć je w każdej
chwili.
ź Pamiętaj, że interwencja związana
z piciem alkoholu przez
Twoje
dziecko jest ściśle związane z całością
waszych kontaktów i życia w rodzinie,
waszych konfliktów, oczekiwań i
nadziei. Być może zaangażowanie się
w próbę poradzenia sobie z krytyką i

bolesna sytuacja stworzy okazję do
zastanowienia się jak ulepszyć
wzajemne stosunki w całej rodzinie, jak
poszukiwać drogi umocnienia więzi
i zwiększenia satysfakcji z życia dla całej
rodziny.
Może się jednak okazać, że
poradzenie sobie z tą sytuacją jest zbyt
trudne i doznacie niepowodzenia.
Należy wtedy bez skrępowania
poszukać pomocy na zewnątrz rodziny.
Mogą to być specjaliści – psycholodzy,
pedagodzy. Taką pomoc znajdziecie w
Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach przy ulicy
Szkolnej 100, który funkcjonuje od
poniedziałku do piątku w godzinach od
11:00 – 19:00 ( tel. 32 263 – 15 – 67).
W Punkcie pracują : prawnik prawa
rodzinnego i karnego, psycholog
rodzinny, psycholog tyflopedagog,
terapeuta terapii uzależnień, logopeda
dyplomowany, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pedagog.
Czy jesteśmy w stanie to zmienić?
W przededniu wakacji, czasu
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale
jednocześnie też czasu zmniejszonej
kontroli rodziców nad młodymi ludźmi,
apelujemy o nasilenie działań mających
na celu ograniczenie dostępności
alkoholu dla nieletnich. Chronimy nie
tylko młodych ludzi, lecz w znaczący
sposób wpływamy również na poprawę
bezpieczeństwa publicznego.
Pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Psarach zwracają się do
osób dorosłych, które mogą być
świadkami, interweniujcie w przypadku
próby zakupu alkoholu przez nieletnich,
picia alkoholu w miejscach publicznych.
Prosimy powiadamiać policję. Ustawa o
wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wskazuje wprost artykułem 14, że
zabrania się spożywania alkoholu w
miejscach publicznych: na ulicach,
placach, w parkach. Osoba spożywająca
napój alkoholowy w miejscu
publicznym, popełnia wykroczenie
karane grzywną. Nadmieniamy, że
zakazana jest sprzedaż alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia. Za złamanie tego
przepisu grożą dwojakiego rodzaju
konsekwencje. Po pierwsze
przedsiębiorcy może zostać cofnięte
zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
ponadto osoba taka może zostać ukarana
wysoką grzywną. Aleksander Koćwin,
Pełnomocnik ds. uzależnień w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Psarach.
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Odszkodowanie za szkody łowieckie
Zgodnie z ustawą 13 października
1995r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z
2005r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) to
dzierżawca lub zarządca obwodu
łowieckiego obowiązany jest do
wynagradzania szkód wyrządzonych w
uprawach i płodach rolnych przez dziki,
łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy
wykonywaniu polowania.
Przedstawiciele zarządcy lub
dzierżawcy obwodu łowieckiego
przeprowadzają oględziny i szacują
wyrządzone szkody, a także ustalają
wysokość odszkodowania. Jednak na
żądanie strony (osoby poszkodowanej)
w oględzinach, szacowaniu szkód oraz
ustalaniu wysokości odszkodowania
uczestniczy przedstawiciel właściwej
terytorialnie izby rolniczej.
W przypadku gdy pomiędzy
właścicielem lub posiadaczem gruntu a
dzierżawcą lub zarządcą obwodu
łowieckiego powstał spór o wysokość
wynagrodzenia za szkody, strony mogą
zwrócić się do właściwego ze względu
na miejsce powstałej szkody organu
gminy w celu mediacji dla polubownego
rozstrzygnięcia sporu.
Jednak odszkodowanie nie
przysługuje, m.in.:
- osobom, którym przydzielono
grunty stanowiące własność Skarbu
Państwa jako deputaty rolne na gruntach
leśnych;
- posiadaczom uszkodzonych upraw
lub płodów rolnych, którzy nie dokonali
ich zbioru w terminie 14 dni od dnia

zakończenia okresu zbioru tego
gatunku roślin w danym regionie,
określonego przez sejmik
województwa w drodze uchwały;
- posiadaczom uszkodzonych
upraw lub plonów rolnych, którzy
nie wyrazili zgody na budowę przez
dzierżawcę lub zarządcę obwodu
łowieckiego urządzeń lub
wykonywanie zabiegów
zapobiegających szkodom;
- za szkody nieprzekraczające
wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1
hektar uprawy;
- za szkody powstałe w płodach
złożonych w sterty, stogi i kopce, w
bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
- za szkody w uprawach rolnych
założonych z rażącym naruszeniem
zasad agrotechnicznych.
Właściciel lub posiadacz gruntu, na
którym powstała szkoda, zwany
"poszkodowanym", zgłasza szkodę w
formie pisemnej osobie uprawnionej do
przyjęcia zgłoszenia, w terminie 3 dni od
dnia jej stwierdzenia, a w przypadku
szkód wyrządzonych w sadach - w
terminie 14 dni od dnia jej powstania z
jednoczesnym określeniem liczby
uszkodzonych drzew.
W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia
szkody są przeprowadzane oględziny
podczas których ustala się m.in.: gatunek
zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
rodzaj, stan i jakość uprawy; obszar całej
uprawy; szacunkowy obszar uprawy,
która została uszkodzona; szacunkowy

procent zniszczenia uprawy na
uszkodzonym obszarze.
Dzierżawca lub zarządca obwodu
łowieckiego zawiadamia
poszkodowanego o terminie oględzin,
ostatecznego szacowania szkody lub
ponownego szacowania szkody nie
później niż na 2 dni przed ich
dokonaniem, a za porozumieniem stron w terminie krótszym.
Oględzin nie dokonuje się w
przypadku szkód: w płodach rolnych;
wyrządzonych przez dziki na łąkach i
pastwiskach oraz w uprawach, jeżeli
szkoda powstała i została zgłoszona
bezpośrednio przed zbiorem
uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.
Na terenie Gminy działają dwa koła
łowieckie:
źKoło Łowieckie "Gwardia" z siedzibą
Będzinie przy ul. Sączewskiego 27, tel.
32 267-65-54.
źKoło Łowieckie "Orlik" z siedzibą w
Czeladzi przy ul. Hutniczej 2, tel. 32
267-36-42. Dagmara Toczkowska,
Referat Przedsięwzięć Publicznych.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
oraz
Wójt Gminy Psary
serdecznie zapraszają do udziału w

IX Świętojańskim Festiwalu
Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych.
który odbędzie się

23 czerwca 2012 roku o godz. 16:00 w Preczowie.
Regulamin oraz karta zgłoszeń dostępne są na stronie www.gok.psary.pl w zakładce
DOKUMENTY. Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury
w Gródkowie pod numerem telefonu (0-32) 267 22 59.
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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
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Obchody Święta 3-go Maja
Już po raz kolejny w naszej gminie
uroczyście obchodziliśmy Narodowe
Święto Konstytucji 3 Maja.
W tym roku uroczystości odbyły się w
Ośrodku Kultury w Sarnowie. O godz.
10.00 w Kościele Jezusa Chrystusa
Dobrego Pasterza ks. dr Mirosław Wilk
koncelebrował mszę świętą w intencji
Ojczyzny. Po Mszy pod
przewodnictwem orkiestry Dętej z Góry
Siewierskiej nastąpił uroczysty
przemarsz do Ośrodka Kultury w
Sarnowie, gdzie odbyła się część
artystyczna. Wszystkich przybyłych
gości przywitał Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń, który następnie
przedstawił rys historyczny tego święta.
Zgromadzeni goście mieli okazję
obejrzeć inscenizację związaną z
uchwaleniem konstytucji 3 maja w
wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Sarnowie.
Na scenie wystąpiły również zespoły

śpiewacze z naszej
gminy, debiutujący
Zespół z Klubu Seniora
z
P s a r ,
Strzyżowiczanie,
Brzękowianie,
O D . . . D O . . . ,
Zagłębianki.
Na uroczystości
o b e c n i b y l i :
Przewodniczący Rady
Gminy Jacenty Kubica
Przemarsz do Ośrodka Kultury w Sarnowie.
z Radnymi, Wójt
Gminy Psary Tomasz
urzędu, dyrektorzy jednostek
Sadłoń, Zastępca
Wójta Mirosław Rabsztyn, Sekretarz o r g a n i z a c y j n y c h , s o ł t y s i o r a z
Gminy Mirella Barańska- Sorn, Skarbnik przedstawiciele lokalnych społeczności.
Joanna Przybyłek, kierownicy referatów Red.

Zespół Brzękowianie.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

Wójt Gminy Psary
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają na

Gminny Dzień Dziecka
który odbędzie się

3 czerwca 2012 o godzinie 14:00
W programie:

na placu przy remizie OSP w Psarach

• występ dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
z terenu gminy Psary oraz GOK
• koncert Zespołu Dziecięcego „Słowiczek”
z Rudy Śląskiej
• program artystyczny „Właśnie leci
show dla dzieci” w wykonaniu
Teatru MAŁGO
• koncert zespołu „PoPsuty”
• gry i zabawy sportowe, konkursy plastyczne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja
Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski Mastersów w Gminie Psary
Doceniając dotychczasowy wysoki
poziom organizacyjny Mistrzostw
Kolarskich, które od ośmiu lat odbywają
się w Psarach, Polski Związek Kolarski
podjął decyzję o przyznaniu naszej
gminie organizacji Szosowych
Mistrzostw Polski Masters. Organizacja
imprezy tej rangi to wyróżnienie, ale
także duże wyzwanie.
17 czerwca 2012 odbędzie się już IX
Wyścig Kolarski, skierowany zarówno
do kolarzy kategorii Masters, czyli
amatorów z licencja kolarską, jak i
wszystkich miłośników rowerów
nieposiadających licencji kolarskiej i
niezrzeszonych w klubach kolarskich.
Wydarzenie ma na celu przede
wszystkim popularyzację kolarstwa, jako
aktywnej formy wypoczynku oraz
zachęcenie młodzieży do czynnego
uprawiania sportu. Kolarze z kategorii
Masters rywalizują ze sobą w ciągu
całego roku, a Szosowe Kolarskie

IX

Mistrzostwa Polski Masters są dla nich
najważniejszą imprezą sportową w
sezonie. W ubiegłym roku w zawodach
wzięło udział blisko 400 osób.
Impreza co roku przyciąga coraz
większą rzeszę amatorów i
profesjonalistów. W tym roku na całość
tej imprezy sportowej składają się dwa
wyścigi: Szosowe Kolarskie Mistrzostwa
Polski „Masters” 2012 ze startu
wspólnego oraz Otwarty Wyścig o
Puchar Wójta Gminy Psary skierowany
do szerokiego grona amatorów kolarstwa
w wieku od 6 lat.
Tradycyjnie, jak co roku wyścigi
rozpoczną najmłodsi uczestnicy, którzy
będą rywalizować na murawie stadionu.
Pozostali uczestnicy będą mieli do
pokonania dystans na szosie 29,5km,
jadąc w peletonie wspólnie z kolarzami
kategorii „Masters” po drogach Gminy
Psary, Bobrowniki i Mięrzęcice.
Szosowe Mistrzostwa Kolarskie
Masters, w których uczestniczyć będą

licencjonowani kolarze, obejmą różne
dystanse w zależności od wieku
uczestnika. Jak co roku organizatorzy
zadbali o elektroniczny pomiar czasu
oraz możliwość zapisu poprzez stronę
internetową.
Podczas IX Mistrzostw Kolarskich
odbędzie się również szereg imprez
towarzyszących w ramach rodzinnego
festynu rowerowego z grami i zabawami.
Organizatorami wyścigu są: UKS
„Gimnazjum” Psary, Urzędy Gmin w
Psarach, Bobrownikach, Mierzęcicach,
Starosta Będziński, Komendant
Powiatowy Policji w Będzinie. Więcej
informacji na temat wyścigu można
znaleźć na stronie internetowej:
www.wyscig.psary.pl. Jak zwykle
ścigamy się na boisku sportowym LKS
„Iskra Psary”, ul. Malinowicka, 42 -512
Psary. Uroczyste otwarcie imprezy
zaplanowane jest na godzinę 10:00.
Zapraszamy! Red.

KOLARSKIE MISTRZOSTWA
W GMINIE PSARY 17 CZERWCA 2012
SZOSOWE KOLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS
ze startu wspólnego
START WYŚCIGU:
Boisko sportowe LKS “Iskra Psary” godz.10:00
Impreza przeznaczona jest dla kolarzy licencjonowanych.

OTWARTY AMATORSKI WYŚCIG O PUCHAR
WÓJTA GMINY PSARY
Zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 6 roku życia.
Niezbędne wyposażenie to: kask, rower i chęć rywalizacji!
START CYKLU WYŚCIGÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
Boisko sportowe LKS “Iskra Psary” godzina 10:30.

OTWARTY AMATORSKI WYŚCIG O PUCHAR
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
Zapraszamy policjantów do rywalizacji.
Start wyścigu: zgodnie z kategorią od. 10:50 do 14:40
Mistrzostwom towarzyszyć będzie

RODZINNY FESTYN ROWEROWY
GRY I ZABAWY DLA DZIECI
W i ę c e j i n f o r m a c j i n a : www.wyscig.psary.pl
POD PATRONATEM:

STAROSTY
BĘDZIŃSKEGO

KOMENDANTA
POWIATOWEGO
POLICJI

WÓJTA GMINY
PSARY

WÓJTA GMINY
BOBROWNIKI

WÓJTA GMINY
MIERZĘCICE

