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Budowa kompleksu sportowego Orlik w Psarach zakończona
Budowa kompleksu
boisk Orlik przy
Gimnazjum w Psarach
dobiegła końca.
Koszt inwestycji
wraz z dokumentacją
budowlaną wyniósł
1.261.493zł, a jej
wykonawcami były
firmy Martinex oraz
Grumix. Budowa
została dofinansowana
z e
ś r o d k ó w
Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Urzędu
Marszałkowskiego w
łącznej wysokości 666
tys. zł.
Za budynkiem
gimnazjum powstały
dwa boiska, jedno ze
sztuczną trawą
o wymiarach 62 m. na
30 m. ogrodzone siatką
i piłkochwytami
o wysokości 6 metrów
oraz drugie, wielofunkcyjne z
bezpieczną nawierzchnią do gry w
siatkówkę oraz koszykówkę o
wymiarach 19,1 m. na 32,1 m. Na
obiekcie zainstalowano oświetlenie
umożliwiające grę po zmroku oraz
monitoring . Psarski Orlik wyróżnia się
wśród okolicznych ciekawą kolorystyką

Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy.

– nawierzchnia poliuretanowa
mniejszego boiska została wykonany w
dwóch kolorach: niebieskim i
pomarańczowym. Nie często spotyka się
również na obiektach sportowych
poidełko (patrz zdjęcie na str. 20), które
w Psarach zostało zainstalowane tuż
przy wejściu do budynku szkoły.
W y s t a r c z y
nacisnąć przycisk,
a z poidełka
w y t r y ś n i e
strumień wody,
którą można
obmyć twarz i
z a s p o k o i ć
pragnienie.
P o m i ę d z y
b o i s k i e m
wielofunkcyjnym,
a piłkarskim
wybudowano
mur oporowy
funkcjonujący
również jako
Boisko wielofunkcyjne ze sztucznym oświetleniem.
dwustopniowe

trybuny. Wewnątrz budynku szkoły
powstały pomieszczenia dla animatora
(opiekuna obiektu), magazyn sprzętu
sportowego oraz przebieralnie i
sanitariaty dla sportowców obojga płci.
Dojazd do boisk zapewniony jest nowo
wybudowaną drogą dojazdową z kostki
brukowej o długości 134,46 metrów . Do
drogi przylega kilkanaście miejsc
postojowych dla samochodów
zlokalizowanych wzdłuż budynku
szkoły.
- Nowo powstały kompleks boisk
Orlik jest naszą największą inwestycją
sportową w 2012 roku. Z obu boisk
można korzyst ać bezpł at ni e, a
dodatkowo sztuczne oświetlenie
umożliwia grę po zmroku. Cieszę się, że
gminne, zbiorcze gimnazjum
wzbogaciło się o tak nowoczesną bazę
sportową, która podnosi atrakcyjność
szkoły i pozwala rozszerzyć ofertę zajęć.
Już dziś planujemy dodatkowe zajęcia
adresowane zarówno do uczniów
cd. na str. 20.
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Nowe nawierzchnie na 4 gminnych drogach
W 2012 r. samorząd gminny
zaplanował budowę lub gruntowny
remont aż na 14 odcinkach
gminnych drуg.
Dziesięć z nich zrealizowano do
końca sierpnia, a cztery zostały
wykonane w ostatnim czasie. Nowe
nakładki asfaltowe wykonano w
Sarnowie na ulicy Spacerowej na
długości 277 metrów bieżących, a w
Strzyżowicach na Ogrodowej
powstało 209 metrów bieżących.
Wartość robót w tych dwóch
sołectwach wyniosła 123 605, 11 zł.
brutto.

W gminie przeprowadzono
również prace polegające na
umocnieniu nawierzchni dróg
frezem asfaltowym. Prace zostały
przeprowadzone w Gródkowie na
ul. Kwiatowej na odcinku o długości
215 metrów bieżących. W Goląszy
Górnej powstała droga dojazdowa
do boiska wielofunkcyjnego na
odcinku o długości 145 mb..
Całkowita wartość tych robót
wyniosła 34 667,52 zł brutto.
Ogółem w 2012 r. na wszystkie
prace budowlane na gminnych
drogach wydano ponad 1 milion
złotych. Red.

Ulica Kwiatowa w Gródkowie po
remocnie.

Droga do boiska w Goląszy Górnej
utwardzona frezem asfaltowym.

Ulica Ogrodowa w Strzyżowicach po remoncie.

Ulica Spacerowa w Sarnowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił mini wywrotkę

Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił samochуd typu
wywrotka trуjstronna marki Mercedes Sprinter 413 CDI.
Koszt zakupu wyniуsł 47000 zł netto i został całkowicie
pokryty ze środkуw własnych Zakładu.
Nowy samochód służy do wywozu worków ze śmieciami po
sprzątaniu przystanków autobusowych jak również do
przewozu piasku i ziemi z wykopów przy wymianach
wodociągów i usuwanych awariach wodociągowych w
miejscach gdzie nie można odkładać ziemi obok wykopu.
Dzięki niemu ułatwiony również zostanie przewóz wszelkich
materiałów budowlanych dla potrzeb zakładu i gminnej
brygady budowlanej.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu mini wywrotki,
ponieważ dzięki temu nie musimy ponosić kosztów wynajmu
takiego samochodu, a sprzątanie na przystankach przebiega
szybciej i sprawniej niż dotychczas. - mówi Jerzy Wyporski
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu. Red.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu zakupił mini wywrotkę.

Akrobatyka artystyczna w szkole w Strzyżowicach
Od ponad dwуch
miesięcy w szkole
Podstawowej w
Strzyżowicach trwają
zajęcia z
akrobatyki
artystycznej dla dzieci
prowadzone przez
Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary.
Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu w
każdy poniedziałek i
czwartek. Grupę
docelową stanowią

dziewczynki w wieku 612 lat. „Akrobatyka
artystyczna jest jednym z
najstarszych sportów,
polegającym na
wykonywaniu układów
gimnastycznych, których
cechami dominującymi
są siła, równowaga,
samokontrola. Cieszy nas
niezmiernie, że ze
względu na duże
zainteresowa
nie, obecnie

utworzono, aż dwie
grupy zajęciowe” powiedziała Anna Nagły
Dyrektor GOK.
Prowadzącą jest Anita
Szumiec – instruktor
zajęć w studio
akrobatyczno –
tanecznym ACTIVO. W
trakcie zajęć dziewczynki
wykonują różne ewolucje
akrobatyczne, które
cd. na str. 3.

Zajęcia z akrobatyki w Strzyżowicach.
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cd. ze str. 2.
wymagają dużego skupienia i
koncentracji. W ramach prowadzonych
zajęć uczestnicy biorą udział w
ćwiczeniach z zakresu: gimnastyki
akrobatycznej, artystycznej, sportowej i
ogólnorozwojowej, nauki tańca
nowoczesnego, hip hop z elementami
breakdance, aerobic-dance.
Zarówno uczestniczki, jak i rodzice
młodych adeptek sztuki akrobatycznej są
zadowoleni, że taki rodzaj zajęć zagościł
w ofercie GOK. - Akrobatyka to bardzo
fajna zabawa, można nauczyć się wielu
nowych i ciekawych układów. - mówi
Kinga Misiewicz uczestniczka zajęć i
uczennica klasy V. -Takie zajęcia dają
dzieciom możliwość poprawy

koordynacji fizycznej i
sprawności ruchowej,
ponadto są znakomitą
zabawą. Często wnuczka po
powrocie do domu jeszcze
przez dłuższy czas ćwiczy i
pokazuje nowo poznane
akrobacje- powiedziała
Grażyna Bochenek, babcia
małej Amelki.
O b e c n i e g r u p a
przygotowuje choreografię do
występu mikołajkowego,
który odbędzie się 7 grudnia o
godz. 17:00 w Świetlicy
Wiejskiej w Dąbiu, na który
już dzisiaj serdecznie
zapraszamy. GOK.

Ćwiczenia sprawiają uczennicom SP w Strzyżowicach
wiele radości.

Nowe zajęcia sportowe w szkołach podstawowych
Samorząd gminny wspiera kulturę podstawowych, od marca do listopada
fizyczną i sport na terenie naszej gminy, br., odbywały się zajęcia tenisa
dlatego we wszystkich szkołach s t o ł o w e g o , k o s z y k у w k i o r a z
rekreacyjnosportowe. W
tym okresie
stowarzyszenie
„Sportowa
Gmina Psary”
zrealizowało w
n a s z y c h
placуwkach
ponad 500
godzin zajęć
sportowych.
Nowością w
szkołach jest
nauka gry w ping
ponga, która
ruszyła w marcu i
cieszy się
niesłabnącym
powodzeniem
Uczestnicy zajęć z tenisa stołowego ze SP w Dąbiu.
wśród uczniów,

którzy są bardzo zadowoleni z
możliwości jakie daje im szkoła -Zawsze
chciałem się nauczyć gry w ping-ponga.
Na tych zajęciach poznałem wszystko od
początku: jak trzymać rakietkę, odbijać,
poruszać się, zasad gry. Pan który je
prowadzi, jest bardzo życzliwy, chętnie
udziela rad, pomocy, a miła atmosfera
sprawia, że ten czas czas upływa szybko
o znów czekam na następne spotkanie.”mówi uczestnik zajęć, uczeń SP w
Dąbiu, Jakub Bizan.
Dzięki zaangażowaniu
prowadzących i staraniom
stowarzyszenia wszystkie zajęcia
sportowe,
pomimo kończącego się
kresu dofinansowania, będą
kontynuowane na dotychczasowych
zasadach. Chętnych uczniów
zapraszamy! Więcej informacji na temat
zajęć udzielają sekretariaty
poszczególnych szkół podstawowych w
naszej gminie. Red.

Rada Gminy Informuje
25 października 2012r. w Ośrodku
Kultury w Sarnowie odbyła się XXIV
sesja Rady Gminy Psary, podczas ktуrej
przyjęto 9 uchwał. Jedną z
ważniejszych uchwał jaką radni podjęli,
było dokonanie podziału Gminy Psary
na okręgi wyborcze.
Kodeks wyborczy, ustawa z dnia 5
stycznia 2011r. wprowadza tzw.
jednomandatowe okręgi wyborcze, co
oznacza, że w okręgu wyborczym
tworzonym dla wyboru rady w gminie
niebędącej miastem na prawach powiatu
wybiera się 1 radnego. Nowego podziału
gminy na okręgi wyborcze Rada Gminy
zobowiązana była dokonać do dnia 1
listopada 2012r. Przy ustalaniu podziału

gminy na okręgi wyborcze
uwzględniono liczbę mieszkańców
ujętych w stałym rejestrze wyborców
danej gminy na koniec kwartału
poprzedzającego kwartał, w którym
dokonuje się podziału na okręgi
wyborcze (w naszym przypadku na
dzień 30 września 2012r.). W gminie do
20.000 mieszkańców liczba radnych
wynosi 15. Liczba mieszkańców w
Gminie Psary ustalona wg zasad
wyniosła 11480 osób. Wobec
powyższego otrzymana liczba
przedstawicielstwa wyniosła 11480 :15
= 766 osób (norma przedstawicielstwa).
Natomiast dopuszczalna liczba
mieszkańców w okręgu: min. 383, max –

1148.
Nowy podział został dokonany w
największych okręgach, tj. w sołectwie
Psary, Sarnów i Strzyżowice, reszta
okręgów wyborczych pozostała bez
zmian.
Ze szczegółami podziału można
zapoznać się na www.bip.psary.pl.
W dalszej części, zostały
zatwierdzone następujące uchwały:
2. Przekazania w formie darowizny
przez Gminę Psary na rzecz Gminy
Będzin udziałów z części
nieruchomości.
3. Wyrażenia zgody na wynajem na
okres 2 lat części pomieszczeń w
cd. na str. 4.
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cd. ze str. 3. prowadzeniem zajęć; doposażenie
Punktu Konsultacyjnego oraz Świetlicy
budynku byłej szkoły podstawowej w Integracyjnej w materiały biurowe,
profilaktyczne, plastyczne, edukacyjne;
Goląszy Górnej.
dofinansowanie
zajęć zdrowotno –
4. Zmiany Uchwały Nr XIV/149/2011
sportowych
„Mali
Olimpijczycy”
Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011
roku w sprawie uchwalenia Gminnego r e a l i z o w a n y c h w s z k o ł a c h
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania p o d s t a w o w y c h w g o d z i n a c h
Problemów Alkoholowych na 2012 rok. popołudniowych.
5. Rozpatrzenia wezwania Pani
Podział środków niewykorzystanych
w 2011r. ma na celu zwiększenie Wacławy Szkutnik do usunięcia
wydatków w 2012r. z przeznaczeniem naruszenia prawnego, uznając je za
na zorganizowanie zajęć świetlicowych bezzasadne.
6. Rozpatrzenia skargi Państwa
o charakterze profilaktycznym dla dzieci
w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc, uznając je
w godzinach popołudniowych oraz za bezzasadne.
7. Zmian w budżecie gminy na 2012r.
zakup materiałów plastycznych,
8. Zmiany Uchwały Nr XXI/236/2012
biurowych i edukacyjnych w związku z

Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia
2012r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerstwa dla
realizacji projektu dofinansowanego w
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II
Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój.
9. Zmiany Uchwały Rady Gminy
Psary Nr XXII/253/2012 z dnia 20
września 2012r. w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Red.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniуw i studentуw rozdane
W siedzibie Urzędu Gminy w
Psarach 25 października 2012 r. Wуjt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń wręczył
stypendia najzdolniejszym uczniom. Na
uroczystości obecni byli rуwnież
Zastępca Wуjta Gminy Psary Mirosław
Rabsztyn, Sekretarz Gminy Mirella
Barańska-Sorn oraz Przewodniczący
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica.
W tym roku stypendystami z terenu
naszej gminy, którzy spełnili olkreślone
wymagania zostali:
Mateusz Grabis kolarz kategorii
Junior, jego najważniejsze sportowe
osiągnięcia to: III miejsce w
Mistrzostwach Polski w kolarstwie
górskim w kategorii junior, III miejsce w
kolarstwie przełajowym w kategorii
junior)
Sebastian Grabis kolarz kategorii
Młodzik, najważniejsze sportowe
osiągnięcia I miejsce w
Międzynarodowym Trithlonie w
Dąbrowie Górniczej i I miejsce w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach

wyścigów dwójkami na czas,
Angelika Wątor szermierka,
najważniejsze osiągnięcia sportowe toVI
miejsce w Pucharze Świata Juniorów w
Budapeszcie, VII miejsce w
Indywidualnych Mistrzostwach Europy
Juniorów zajęła oraz II miejsce w
Drużynowych Mistrzostwach Polski
Juniorów,
Paulina Widera szermierka,
ważniejsze osiągnięca sportowe:I
miejsce w Drużynowych Mistrzostwach
Śląska Juniorów Młodszych w Szabli
Kobiet oraz VIII miejsce w
Międzynarodowych Zawodach
Challenge Wratislavia,
P a t r y c j a D a n k o w s k a
tancerka,ważniejsze osiągnięcia: I
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Tańca w Oławie i Dąbrowie Górniczej
oraz II miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Tańca w Rędzinach,
Robert Dankowski tancerz,
osiągnięcia: I miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Tańca w Mszanie Dolnej, II

Stypendyści Nagrody Wójta na wspólnym zdjęciu.

miejsce Ogólnopolskim Turnieju Tańca
w Rędzinach, III miejsce w
Międzynarodowym Turnieju Tańca w
Bielsku-Białej,
Kamil Niedbał tancerz, laureat
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego w Rędzinach,
Wiktoria Rubak, laureatka nagrody I
stopnia w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego "FOX".
Poza stypendiami przyznane zostały
wyróżnienia wraz z nagrodami
rzeczowymi dla następujących osób:
Kinga Żukowska i Weronika Żukowska –
lekkoatletki oraz Ilona Warmuz –
plastyczka.
Najzdolniejsi uczniowie i studenci z
gminy Psary mogli walczyć w tym roku
również o Stypendium Powiatu
Będzińskiego, którego wręczenie odbyło
się na początku listopada.
Na zaproszenie Starosty Będzińskiego
Krzysztofa Malczewskiego i
Przewodniczącego Rady Powiatu Emila
Bystrowskiego przybyli: Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś,
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,
Burmistrz Miasta Sławków Bronisław
Goraj, członkowie Komisji Edukacji,
Kultury i Promocji z przewodniczącą
Haliną Mentel, członkowie Zarządu
Powiatu Będzińskiego oraz dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych Powiatu
Będzińskiego. Najważniejszymi
osobami tego dnia byli oczywiście
stypendyści oraz ich rodziny.
Z terenu gminy Psary wyróżnionych
zostało aż 6 osób. Dwie studentki:
Monika Szczęsna i Magdalena Richert,
oraz czworo uczniów: Mateusz Grabis,
Kamil Niedbał, Wiktoria Rubak i Maciej
Wroński.
Wszystkim stypendystom
gratulujemy. Red.
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami
W decydującą fazę wkraczają
przygotowania gmin do wprowadzenia
nowego modelu systemu gospodarki
odpadami. Wynika on ze zmian w
przepisach uchwalonych przez
parlamentarzystуw w 2011 roku.
15 lipca 2011 roku Prezydent RP
podpisał zmianę ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która
diametralnie zmienia dotychczasowy
system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Najważniejszą zmianą
dla wszystkich jest obligatoryjne
przejęcie przez gminę od właścicieli
nieruchomości obowiązków w zakresie
gospodarowania odpadami
komunalnymi. Należy również
pamiętać, że przyjęta przez Parlament
ustawa nie polega tylko na zmianie
płatnika (zamiast firmie wywożącej
odpady komunalne właściciel
nieruchomości będzie płacił gminie), ale
wprowadza ona w Polsce o wiele
bardziej restrykcyjny i rozbudowany
system gospodarowania odpadami, za
który mieszkańcy i gminy w Polsce będą
musiały więcej zapłacić. Odpady
komunalne będą już wkrótce mogły
trafiać tylko do instalacji regionalnych.
Będzie to z jednej strony wiązało się ze
zmniejszeniem liczby składowisk
odpadów komunalnych
funkcjonujących w naszym regionie oraz
wzrostem cen odpadów składowanych
na instalacjach regionalnych, z których
większość obecnie intensywnie się
modernizuje i rozbudowuje, by sprostać
wyśrubowanym unijnym wymaganiom.
Gminy są zobowiązane do osiągnięcia
do 31 grudnia 2020r. co najmniej 50%
poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła oraz co
najmniej 70% poziomu recyklingu
innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych. Do dnia
16 lipca 2020r. należy ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania - do nie więcej niż 35%

wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, w
stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
Co się zmieni?
Zgodnie z zapisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach właściciel
nieruchomości do 30 czerwca 2013r.
winien przekazywać zebrane odpady
komunalne przedsiębiorcy, z którym
posiada zawartą umowę na odbiór
odpadów komunalnych. Natomiast od
1 lipca przyszłego roku właściciele
nieruchomości są zwolnieni z
obowiązku zawierania indywidualnych
umów z przedsiębiorcą, a zebrane
odpady komunalne będą przekazywać
jednemu podmiotowi wskazanemu
przez gminę, wyłonionemu w drodze
przetargu. Należy również pamiętać,
aby najpóźniej do dnia 30 czerwca
2013r. rozwiązać obowiązującą umowę
z przedsiębiorcą na odbiór odpadów
komunalnych. Nowy model gospodarki
odpadami zakłada, że to gmina jest
odpowiedzialna za funkcjonowanie
całego systemu, czyli m.in.
przygotowanie przetargu na wyłonienie
podmiotu odbierającego i
zagospodarowującego odpady
komunalne od właścicieli
nieruchomości.
Zapraszamy do konsultacji
Przed przystąpieniem do realizacji
procedury przetargowej należy
przygotować szereg dokumentów
związanych z funkcjonowaniem całego
systemu, czyli uchwał, do pojęcia
których jest zobligowana Rada Gminy.
Poniżej przedstawiamy Państwu
najważniejsze informacje o projektach
uchwał, nad którymi pracują obecnie
radni Rady Gminy Psary i pracownicy
Urzędu Gminy z prośbą o zapoznanie
się z nimi poprzez gminną stronę
internetową lub bezpośrednio w

siedzibie Urzędu Gminy Psary i
przekazanie uwag w ramach konsultacji
społecznych, które potrwają do 20
grudnia 2012 roku. Konsultacje będą
przeprowadzone w formie pisemnej
poprzez przyjmowanie uwag i
wniosków na „formularzu zgłaszania
uwag i wniosków” do projektu danej
uchwały, a projekty uchwał zostaną
opublikowane na stronie internetowej
gminy Psary, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy. W dniach
10.12.2012r. i 17.12.2012r. w
godzinach od 14.00 do 17.00
pracownicy Referatu Przedsięwzięć
Publicznych będą pełnili dyżur na sali
narad w Urzędzie gminy (I piętro), w
trakcie którego udzielą szczegółowych
informacji na temat zmian w systemie
gospodarowania odpadami.
Kluczowym dokumentem jest
uchwała wprowadzająca nowy
Regulamin utrzymania czystości i
porządku w Gminie Psary, który będzie
określał szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Psary oraz nieruchomościach
mieszkańców. Zasady będą dotyczyły
przede wszystkim rodzaju i minimalnej
pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, częstotliwości i sposobu
pozbywania się odpadów z terenu
nieruchomości. Kolejny projekt uchwały
określi szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi . Uchwała będzie określać
ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela
nieruchomości oraz częstotliwość ich
odbierania i sposób świadczenia usług
przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Kolejne
projekty uchwał dotyczą wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i częstotliwości jej
płatności. Zgodnie z ustawą przyjętą
przez parlament opłata za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi może być ustalana na 3
sposoby - w oparciu o liczbę
mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, lub ilość zużytej wody z
danej nieruchomości, lub powierzchnię
cd. na str. 6.
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cd. ze str. 5.
lokalu mieszkalnego.
Jak będzie wyglądał nowy system
gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Psary
Na terenie naszej gminy działa już od
kilkunastu lat skuteczny system odbioru
odpadów komunalnych, do którego
mieszkańcy są przyzwyczajeni i nowy
model w dużej mierze na nim bazuje, co
znajduje odzwierciedlenie w
przedstawionych projektach uchwał.
Przyjęto, że opłata za gospodarowanie
odpadami ustalana jest od mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość.
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla danego
gospodarstwa domowego będzie
stanowić iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty. Przyjęto także limit
odpadów zmieszanych wytwarzanych
przez 1 mieszkańca w oparciu o dane ze
sprawozdań dotyczących ilości
zebranych odpadów komunalnych
zmieszanych z terenu Gminy Psary w
ilości 60 litrów miesięcznie na osobę.
Zakłada się, że zmieszane odpady będą
odbierane z posesji mieszkańców co
najmniej raz w miesiącu. Zgodnie z
nowymi przepisami wszyscy
mieszkańcy zobligowani są prowadzić
selektywną zbiórkę odpadów z
podziałem na następujące rodzaje
śmieci: tworzywa sztuczne oraz
opakowania wielomateriałowe
(odbierane raz w miesiącu), papier i
tektura (odbierane raz na dwa miesiące),
szkło (odbierane raz na dwa miesiące).
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz meble, opony i inne
odpady wielkogabarytowe będą
odbierane raz na półrocze a metale raz
na rok. Nowy model systemu
gospodarowania odpadami przewiduje
utworzenie gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów, do
którego w określonych dniach i
godzinach jego funkcjonowania
mieszkańcy będą mogli dostarczać
następujące odpady: zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w
tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone.
Zakres podstawowy i usługi
dodatkowe
Przedstawione powyżej usługi
składają się na zakres podstawowy, który
obejmuje opłata śmieciowa, natomiast
odbieranie odpadów budowlanych i
rozbiórkowych oraz śmieci
zmieszanych ponad ustalony limit 60
litrów na osobę będzie stanowiło zakres
dodatkowy, za który mieszkańcy będą
musieli dodatkowo zapłacić. Zgodnie z
ustawą właściciel nieruchomości będzie
musiał na własny koszt wyposażyć
nieruchomość w pojemniki do
gromadzenia odpadów. Zakres
podstawowy nie obejmuje również
nieruchomości niezamieszkanych, na
których powstają odpady (czyli na
przykład posesji, na których
prowadzona jest działalność
gospodarcza). Właściciele tych
nieruchomości tak jak dotąd
zobowiązani będą do podpisania
umowy z odpowiednią firmą, która
będzie odbierać śmieci z ich terenu.

Opłata śmieciowa i jak często ją
będziemy płacić
Jeden z projektów uchwał określa
wzór deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, w której
właściciel nieruchomości poda liczbę
osób zamieszkujących nieruchomość i
wyliczy miesięczną stawkę opłaty.
Pierwszą deklarację, właściciel
nieruchomości będzie musiał złożyć w
terminie do 15 kwietnia 2013 roku a
obowiązkowa opłata za
gospodarowanie odpadami będzie
uiszczana miesięcznie na konto Gminy
Psary poczynając od lipca 2013 r.
Wysokość stawki za gospodarowanie
odpadami od osoby wylicza się na
postawie sprawozdań dotyczących ilości
zebranych odpadów za lata poprzednie
oraz kosztów ich zebrania i składowania.
Trudno dziś przewidzieć ile kosztować
będzie składowanie odpadów na
składowisku regionalnym w roku
przyszłym oraz faktyczną ilość
odpadów, które zostaną zebrane od
mieszkańców. Biorąc jednak pod uwagę
posiadane dane stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi za osobę w przypadku
Gminy Psary kształtuje się na poziomie
10 złotych od osoby na miesiąc, jeśli
prowadzona jest przez mieszkańca
selektywna zbiórka odpadów i 16
złotych od osoby na miesiąc, jeśli dany
mieszkaniec selektywnej zbiórki nie
prowadzi. Z przeprowadzonych
konsultacji z gminami Siewierz,
Mierzęcice i Bobrowniki wynika, iż
ościenne samorządy również biorą pod
uwagę te same kryteria przy ustalaniu
zasad prowadzenia odbioru odpadów
komunalnych, naliczania stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz częstotliwości
u i s z cz an i a o p ł at . P r o p o n o w an a
wysokość stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w tych samorządach
również jest podobna do proponowanej
stawki w Gminie Psary, chociaż w
przypadku pobliskich miast mówi się o
stawkach o kilka złotych wyższych. Red.
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Psarscy gimnazjaliści z wizytą w Grecji
Gimnazjum w Psarach realizuje
dwuletni edukacyjny projekt
matematyczny programu Comenius „
The Two Highways of life – Maths and
English”. Naszymi partnerami są szkoły:
Varvakeio Experimental School z Grecji
oraz Istituto Comprensivo Statale
Monreale” z Sycylii.
Budżet projektu to 20 000 euro
(ponad 80 000zł) przeznaczony na
całkowite pokrycie kosztów transportu
uczestników (ok.2000zł na każdego
wyjeżdżającego uczestnika), pobytu w
kraju partnera realizujących projekt
nauczycieli (ok.1500zł) a także
wyposażenie i pomoce naukowe
potrzebne do realizacji, które następnie
zasilają zasoby szkoły (20 000zł).
Wkładem własnym jest przyjęcie przez
dom rodzinny uczniów realizujących
projekt partnera obcokrajowca podczas
wizyty partnerskiej.
Głównym celem obecnego projektu
jest rozwijanie kompetencji
matematycznych, językowych oraz
informacyjno – komunikacyjnych a
także wzbogacenie edukacyjnych

doświadczeń uczniów, poprzez ich
udział w międzynarodowych
wymianach, wspólnych lekcjach
matematyki i języka angielskiego.
Projekt przyczynił się do inspirującej
innowacji- Zintegrowanego Nauczania
Językowo-Przedmiotowego opartego na
jednoczesnym przekazywaniu treści z
matematyki i elementów języka
angielskiego. Ta szeroko
rekomendowana przez Komisję
Europejską metoda pozwala na
autentyczną, znaczącą komunikację,
umożliwia praktyczne uczenie się,
używa języka docelowego jako
głównego środka komunikacji.
Realizacja projektu rozpoczęła się w
2011 roku od pierwszej wizyty na
Sycylii, w której wzięło udział 5
uczennic klasy z rozszerzoną
matematyką, 3 nauczycieli oraz dyrektor
gimnazjum. Kolejne spotkanie
partnerów projektu miało miejsce w
kwietniu br. w Psarach. Wówczas w
spotkaniach, zajęciach i Dniu
Comeniusa wzięła udział cała
społeczność szkolna. Kolejny etap to
spotkanie w Atenach w Grecji, które

Gimnazjaliści z opiekunami i z wójtem podczas wizyty w Grecji.

Lokalna zbiуrka żywności
Informujemy, że w dniach od 03.12.2012 r. do
14.12. 2012 r. Komitet Organizacyjny Akcji
„Lokalna Zbiуrka Żywności” przeprowadzi
akcje zbiуrki żywności oraz chemii
gospodarczej.
Artykuły będzie można przekazać do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach. Zapraszamy d
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
oraz w poszczególnych sklepach na terenie
gminy Psary, których lista zostanie podana na
początku grudnia na stronie OPS w Psarach
www.ops.psary.pl oraz na stronie Urzędu Gminy
w Psarach www.psary.pl.

odbyło się w 16 – 21 października 2012.
Tym razem w tej wspaniałej przygodzie
edukacyjnej wzięło udział 10 uczniów,
2 nauczycieli i dyrektor gimnazjum.
Naszej delegacji towarzyszył również
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, który
spotkał się z burmistrzem Filothei
Psychiko Pantelis Xyridakis, zachęcając
do kontynuacji naszej międzynarodowej
współpracy także w ramach programów
Comenius Regio i Grundtvig. Już
wkrótce zostaną przesłane propozycje
projektów współpracy mającej szansę na
europejskie finansowanie.
- Program wizyty w Atenach był
bardzo bogaty. Nasi greccy partnerzy
przygotowali dla nas wiele atrakcji
turystycznych. Ponadto uczniowie i
nauczyciele poznali grecką szkołę,
obejrzeli pracownie, sale lekcyjne i
zaplecze dydaktyczne. Uczestniczyli też
w międzynarodowych lekcjach
matematyki i języka angielskiego
przygotowanych i prowadzonych przez
nauczycieli z Grecji, Polski i Włoch.
Nauczyciele podczas wspólnych
warsztatów dyskutowali o rezultatach
projektu i planowali nowe
przedsięwzięcia. Prawdziwą przygodą z
kulturą grecką był pobyt uczniów w
domach rodzinnych partnerów. relacjonuje Ewa Wawrzak dyrektor
Gimnazjum w Psarach.
Udział w projekcie pokazuje, jak
bardzo europejskie wsparcie finansowe,
wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły i
wyzwala energię oraz potencjał
uczniów, nauczycieli i społeczności
lokalnej. Ta międzynarodowa
współpraca z pewnością wpływa na
rozwój osobisty i społeczny,
wielojęzyczny oraz wielokulturowy
wszystkich uczestników. Uwydatnia
europejskie podobieństwa i zmniejsza
różne dystanse, od geograficznych i
społecznych po kulturowe. Realizowany
projekt jest już w psarskim gimnazjum
trzecią edycją Comeniusa. GimPsary.

Zimowe utrzymanie drуg
Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
Psary jest Rafał Kubik, tel. w godz. pracy Urzędu Gminy 32 294 49 22,
dyżur pod numerem tel. 609 066 668.
Za utrzymanie zimowe drуg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd
Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, tel. 32 287 75 19, 32
287 78 72.
Za drogę krajową 86 - na terenie Gminy Psary odpowiada Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Obwód Drogowy w Wojkowicach
Kościelnych. Kontakt tel.: 32 674 10 50. Droga będzie odśnieżana
systemem patrolowym.
Za drogę wojewуdzką nr 913 odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Katowicach. Informacje i interwencje można kierować do
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych pod nr 515 268 845.
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Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana w SP w Sarnowie
Teatr powinien być instrumentem,
ktуry rozwija dziecięcą wyobraźnię –
pisał Jan Dorman.
Uczniowie klasy czwartej Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w
Sarnowie 24.10.2012 r. wzięli udział w
spektaklu zorganizowanym przez
Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana,
który powstał z inspiracji i fascynacji
autorek twórczością i filozofią
wybitnego polskiego reżysera
teatralnego. Spektakl oparty był na
fragmentach scenariuszy ,,Kaczka i
Hamlet”, ,,Konik” oraz ,,Która godzina
?”, a powstał przede wszystkim z zabaw i

improwizacji, wspomnień i
skojarzeń twórców. Pytania o
dorastanie, podążanie za swoimi
marzeniami, sens wywoływania
konfliktów pojawiają się w
scenach improwizowanych przez
trójkę aktorów, którzy wchodzą
również w interakcję z dziećmi.
Istotą tego spektaklu jest żywioł
swobodnej i niczym
nieskrępowanej zabawy. Dzięki
temu mali widzowie odebrali
pierwszą lekcję teatralnej
umowności. ZPS Sarnуw.

Aktorzy pokazywali uczniom jak sterować
marionetką.

Dyskusja panelowa o książce w Klubie SAS
16 listopada
klub uczniowski
Szlakiem Alfreda Szklarskiego z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego Nr2 w
Sarnowie, zaproponował środowisku
dyskusję panelową „O książce”.
Spotkanie było efektem projektu
realizowanego wspólnie z Gminną
Biblioteką w Psarach od kilku tygodni.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele władz samorządowych,
Bożena Szklarska – Nowak - córka
pisarza Alfreda Szklarskiego,
pracownicy instytucji gminnych,
rodzice, nauczyciele, uczniowie.
Podczas spotkania zaprezentowano
scenkę tematyczną
w wykonaniu

uczniów oraz wystawę ukazującą
twórczość Alfreda Szklarskiego,
udostępnioną przez Bibliotekę Śląską w
Katowicach. Ciekawostką był także film
wykonany przez uczniów na podstawie
materiałów zebranych podczas sondażu
ulicznego wśród mieszkańców naszego
regionu.
Integralną częścią spotkania była
dyskusja panelowa, którą prowadziła
Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Helena Warczok. W dyskusji
uczestniczyli: Wójt Gminy PsaryTomasz Sadłoń,
Bożena SzklarskaNowak -córka pisarza, Krzysztof Dulkoradny, Aneta Kominek- przewodnicząca
Rady Rodziców, Olga Boruta- studentka
Uniwersytetu Śląskiego.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim obecnym gościom, a w
szczególności uczestnikom dyskusji. To
dzięki nim spotkanie w kawiarence
literackiej Klubu SAS miało charakter
poważnych intelektualnych rozważań,
a szkoła stała się miejscem wymiany
myśli różnych środowisk. ZSP Sarnуw.

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Sarnowie przedstawili scenkę tematyczną.

Święto Drzewa w Przedszkolu w Strzyżowicach
„Drzewo jest mocą, ktуra powoli
unosi się ku niebu.” - Antoine de Saint
Exupйry.
Przedszkolacy ze Strzyżowic już po
raz piąty świętowali Dzień Drzewa. Z tej
okazji tradycyjnie do przedszkola zostali
zaproszeni przedstawiciele
Nadleśnictwa Świerklaniec, by
opowiedzieli najmłodszym
mieszkańcom gminy o ciekawostkach
przyrodniczych związanych ze
wzrostem drzew, tak by mogły nas
ochłodzić swym cieniem. Pani leśnik
prezentowała różne owoce i nasiona
drzew, utrwalając dziecięcą wiedzę

związaną z nazwami gatunków drzew
iglastych i liściastych. Wspólnie z
prowadzącymi zajęcia dzieci ustaliły
kodeks postępowania Małego
przyrodnika-ekologa mający na celu
szeroko pojętą ochronę lasów.
Korzystając z obecności przedstawicieli
Nadleśnictwa w przedszkolu
podsumowano zorganizowaną V edycję
Gminnego konkursu plastycznego Moje
Drzewo. Leśnicy będący jurorami
wytypowali w poszczególnych
kategoriach wiekowych następujących
zwycięzców:
 3, 4 latki: I m-ce- Hanna Dyszy , II m-

ce Magdalena Kania , III m-ce Jakub
Dworaczyk
 5,6 latki: I m-ce: Hanna
Piwowarczyk , II m-ce Adela
Libiszewska, III m-ce Marta Dobrzyń
 klasy I-III, I m-ce:Szymon Skórka , II
m-ce: Natalia Kozieł , III m-ce: Patryk
Klonowski
Nagrody książkowe dla zwycięzców
ufundowało Nadleśnictwo Świerklaniec
- współorganizator konkursu.
Nagrodzone prace zostaną wysłane
do Klubu Gaja propagatora akcji: Święto
Drzewa”. ZSP Strzyżowice.
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Edukacja
medialna i rozrywka
29 października 2012 roku narysować 24 klatki. Pokazano nam
uczniowie klas IV, V i VI SP
w Gródkowie pod opieką
nauczycieli wybrali się na
wycieczkę do Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku – Białej.
Pomimo mroźnej pogody humory
dopisywały wszystkim już od
wejścia do autokaru. Po
dojechaniu na miejsce poznaliśmy
panią przewodnik, z którą
rozpoczęliśmy naszą wycieczkę.
Poznaliśmy krótką historię
powstania Studia Filmów
Rysunkowych, które działa już 65
lat. Zwiedziliśmy salę
dźwiękoszczelną do nagrywania
linii dźwiękowej bajek oraz
efektów specjalnych, salę
z rekwizytami i dekoracjami z
bajek oraz salę z projektami
postaci. Wszystkich bardzo
zaciekawił sposób rysowania
animowanych bohaterów.
Dowiedzieliśmy się, że aby
stworzyć 1 sekundę filmu trzeba

również jak można wykorzystać
komputer w produkcji filmowej i na
czym polega skład komputerowy
filmu. Pani przewodnik opowiadała
o tworzeniu najbardziej popularnych
bajek. Niektóre z nich wymagały
poświęcenia wielu lat np. Gwiazdę
Kopernika produkowano 4 lata.
Dzięki wycieczce uczniowie
zapoznali się z etapami tworzenia
filmu animowanego od scenariusza
do gotowego filmu.
Na zakończenie pobytu
w Studio dzieci mogły obejrzeć
w sali kinowej najpopularniejsze
bajki takie jak Bolek i Lolek, Reksio i
Lis Leon. Każdy uczestnik wycieczki
otrzymał pamiątkową kartę wstępu
potwierdzającą wizytę w Studiu
Filmów Rysunkowych w Bielsku
Białej.
Magdalena Gocyła kl.V
SP GRУDKУW

Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

8 listopada 2012 r. w Szkole
Podstawowej w Dąbiu odbyło się
spotkanie autorskie z Barbarą

Kosmowską, autorką książek dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej
opowieść „Buba” w 2002 roku
zdobyła nagrodę głуwną
w ogуlnopolskim konkursie „Uwierz
w siłę wyobraźni”, a „Pozłacana
rybka” została Książką Roku 2007
i otrzymała I nagrodę w Konkursie
Literackim im. Astrid Lindgren.
Pisarka gościła w szkole na
zaproszenie dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach.
Pani Barbara Kosmowska od
pierwszych chwil nawiązała z nami
– młodymi czytelnikami świetny
kontakt.
Najpierw barwnie
i dowcipnie opowiadała o sobie,
swojej rodzinie i twórczości. Potem
przyszedł czas na zadawanie autorce
pytań. Było ich mnóstwo, bo
interesowało nas niemal wszystko:
skąd czerpie pomysły, jak wymyśla
tytuły swoich powieści, jakie są jej
ulubione książki, plany na
przyszłość, kim chciała zostać, będąc
dzieckiem itd.,itp. Pani Barbara
wszystkie pytania traktowała bardzo
serio, odpowiadając na nie

wyczerpująco i ciekawie. Okazało się,
że pisarka w młodości chciała zostać
strażakiem, uwielbiała słuchać wierszy
Tuwima, kocha zwierzęta, które w jej
domu zajmują honorowe miejsce, nigdy
nie opisuje w swoich książkach
prywatnego życia, a jej niespełnionym
marzeniem jest pozostanie tłumaczem
literatury obcej. Pani Kosmowska
zachęcała nas do czytania, przekonując,
że aby dobrze pisać wypracowania,
trzeba przeczytać kilka książek
miesięcznie. Mówiła też, że trzeba mieć
swoje marzenia i wytrwale dążyć do ich
spełnienia. Ona sama jako pisarka
zadebiutowała dopiero w wieku 40 lat.
Półtoragodzinne spotkanie minęło
bardzo szybko. Było dla nas wszystkich
niezapomnianym i pouczającym
przeżyciem, którego uwieńczeniem
było zdobycie autografu i dedykacji od
autorki. Pani Barbara Kosmowska z
pewnością zyskała wielu nowych
czytelników wśród uczniów naszej
szkoły.
Ola Wesołek, Ola Smuga i Oliwia
Wiązek, SP w Dąbiu
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Edukacja przyszłości – eTwinning w Szkole Podstawowej w Dąbiu

W bieżącym roku szkolnym, pod
koniec października rozpoczęliśmy
w naszej szkole współpracę
międzynarodową w ramach
eTwinningu. Program ten promuje
współpracę za pomocą technologii
informacyjno – komunikacyjnych,
rozwija i doskonali umiejętności

językowe, jak również uczy otwartości
i tolerancji wobec innych kultur
i języków. W obliczu współczesnych
wyzwań program eTwinning wychodzi
naprzeciw naszym potrzebom.
Możemy łączyć treści projektu z nauką
języka angielskiego, wykorzystywać
nasze umiejętności informacyjne
i komunikacyjne, a przy tym poznawać
świat, inne kultury i naszych
rówieśników.
Nasza szkoła bierze aktywny
udział w projekcie Halloween
celebration, ktуry dotyczy obchodуw
celtyckiego święta Halloween.
Wspуłpracujemy ze szkołami
partnerskimi ze Słowacji, Hiszpanii
i Chorwacji. Uczniowie naszej szkoły
wykazali się kreatywnością,
pomysłowością i wielkim zapałem
w realizacji tego europejskiego
przedsięwzięcia pod czujnym okiem
nauczyciela j. angielskiego K. Dźwigał
i informatyki M. Szymalskiej. Zgodnie
z celami projektu, wykonaliśmy
zabawne symbole Halloween,
zaprojektowaliśmy kartki- koszmarki

w wersji elektronicznej i ręcznie
malowane z pozdrowieniami dla
naszych partnerów, wykazaliśmy
umiejętności plastyczne w malowaniu
twarzy oraz zorganizowaliśmy przyjęcie
Halloween dla całej braci uczniowskiej.
Wszystkie informacje i wytwory pracy
projektu umieściliśmy na platformie
TwinSpace, która jest wirtualnym
miejscem spotkań z partnerami. Tam też
dzielimy się informacjami, oglądamy
foldery ze zdjęciami i prezentacjami
szkół partnerskich oraz mamy
możliwość kontaktu z rówieśnikami.
Projekt Halloween celebration jest
naszym pierwszym projektem, więc
„pierwsze koty za płoty”. Mamy
nadzieję, że to początek wspaniałej
szkolnej wirtualnej podróży i jesteśmy
przekonani, że to, czego uczymy się
z pasją, na zawsze w nas pozostanie.
Z eTwinning pozostaje radość
poznawania świata i przyjaciół tak
bliskich – choć tak dalekich.
Anna Kiljańska, Martyna Czarny
i Katarzyna Rosуł, SP Dąbie

Pasowanie na ucznia 2012
Dnia 05.10.2012r. odbyła się
uroczystość pasowania na ucznia
w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach. W uroczystości
wzięło udział wielu rodziców,
zaproszonych gości: Sekretarz Gminy
p. Mirella Barańska - Sorn, Krystyna
Kluszczyk Zastępca Dyrektora Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w
Strzyżowicach wraz z nauczycielami
oraz przedstawiciele z poszczególnych
klas. Pierwszaki zaprezentowały
program artystyczny, po czym złożyły
uroczyste ślubowanie. Następnie pani
dyrektor pasowała ich na uczniów
naszej szkoły.
W dalszej części uroczystości

nastąpił moment
w r ę c z a n i a
prezentów. Dzieci
o t r z y m a ł y
tradycyjne rogi
wypełnione
słodyczami oraz
kolorowe piórniki,
które ufundował
psarski samorząd.
Po uroczystości na
sali, dzieci udały się
do klasy w celu
wykonania pamiątkowego zdjęcia,
a później zostały zaproszone na mały
poczęstunek, przygotowany przez ich
rodziców. Pasowanie na

INTEGRACJA NA JURZE

Uczniowie z klasy 1a

W piękny, słoneczny
ranek, spod budynku
Gimnazjum w Psarach,
klasy pierwsze wyruszyły
n a w y c i e c z k ę
integracyjną do Mirowa i
Bobolic. Wędrówkę
z ac z ę l i ś m y o d r u i n
z
a
m
k
u
w Mirowie. Krętymi
ś c i e ż k a m i ,
w malowniczej scenerii
Jury Krakowsko –
Częstochowskiej,
zmierzaliśmy ku
przygodzie do
bobolickiego zamku.
Budowla ta, owiana

pierwszoklasistów było wielkim
przeżyciem dla najmłodszych i ich
rodziców.
Aleksandra Jarecka, SP Strzyżowice

m a g i c z n ą
l e g e n d ą
o księżniczce więzionej i zamurowanej
w okolicznych podziemiach,
zainteresowała gimnazjalistów, którzy
chętnie podążali, by zwiedzić
odbudowane zamczysko. Pikanterii
dodawał fakt, że po dziś dzień,
wieczorami mieszkańcy widują
zakochaną pannę.
W drugiej części dnia, po smacznym
posiłku, uczniowie uczestniczyli
w grach i zabawach integracyjnych na
świeżym powietrzu. Wypoczęci,
w doskonałych humorach, wróciliśmy
do szkolnej rzeczywistości…
M.Wylon, A.Bogacka, W.Mokosa
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Śpiewać każdy może …
Nazywam się Weronika Harasimiuk.
Jestem uczennicą klasy VIa Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach. Moja przygoda
ze śpiewem rozpoczęła się już w przedszkolu
od dziecinnych piosenek. Pod okiem pani
Dyrektor Krystyny Kluszczyk stawiałam
pierwsze kroki na scenie. Obecnie uczęszczam
do Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w
Dąbrowie Górniczej, gdzie należę do zespołu
wokalnego. Kocham śpiewać. Brałam udział w
wielu konkursach wokalnych. Do ostatnich
moich sukcesów wokalnych należą między
innymi: I miejsce w Gminnym Festiwalu
P i o s e n k i E k o l o g i c z n e j
w 2012, II miejsce w VI Festiwalu Piosenki
Ekologicznej pt. „Szelest” oraz w szkolnym
Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Będzinie.
Wielokrotnie występowałam wraz ze scholą

dziecięcą na Festiwalach Kolęd
i Pastorałek oraz Festiwalach Pieśni
Maryjnych organizowanych w Kościele
Najświętszej Marii Panny Królowej
Świata w Strzyżowicach. Obok śpiewu
uwielbiam rysować. Brałam udział
w konkursach plastycznych, w których
również odnosiłam sukcesy: I miejsce w
Konkursie plastycznym pt. „Moja Zima”
w 2010r., wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie
plastycznym w 2009r.
Kim będę w przyszłości ? Tego nie
wiem…Bardzo chciałabym, by moje
życie było związane z muzyką, ale czas
pokaże…
Weronika Harasimiuk SP Strzyżowice

Konie moją pasją
Być może w niedługim czasie po raz
pierwszy siądziesz na konia... Będzie
ciężko i wyjątkowo, bo tej dyscypliny
nie można porównać z żadną inną. To
nie dla mnie! Powiesz tak po pierwszej
lub po piątej jeździe. Bo boli, bo nic się
nie udaje, bo ty swoje, a koń swoje, bo
instruktor krzyczy, bo jazda w kółko,
w piachu, po ujeżdżalni i kompletnie
nie przypomina radosnych przejażdżek
po lesie, na które się szykowałeś.
Uspokój się i nie rezygnuj. Nie
wyżywaj się na koniu, bo to największa
głupota. Nie mów, że to wredne, głupie
bydle, bo tak nie jest. Ty się oswajasz,
on też musi cię zaakceptować. Będziesz
spokojny, cierpliwy i stanowczy - on to
uszanuje. Ważne, żeby się nie
zniechęcać. To sport „małych
kroczków" i długiej nauki obcowania ze
zwierzęciem.
Pewien komentator sportowy
powiedział kiedyś, że jeździectwo jest
najbardziej zespołowym ze wszystkich
sportów zespołowych. Więź między
jeźdźcem i koniem jest absolutnie
wyjątkowa. Nawzajem się mobilizują,
wspierają i uspokajają. Znają się jak…
łyse konie.
Każdy sport ma swoje zasady. Ale
jeździectwo jest wyjątkowe. To nie
tylko godzina dziennie spędzona
w siodle. To wiele godzin w stajni,
dbanie o konie, niekończące się
dyskusje na ich temat, poznawanie
tradycji jeździeckich, sto milionów
zasad co wolno, a czego nie.
Konie nie potrafią mówić, ale mają
nieskończenie wiele okazji , aby okazać
n a m s w o j e u c z u c i a
i pragnienia. Mają „swój język”,
a obowiązkiem naszym - ludzi
zajmujących się końmi, jest nauczyć się

go rozumieć – „Nie sztuką jest
pokochać konie. Sztuką jest, by konie
pokochały nas".
Konie potrafią idealnie porozumiewać
się za pomocą mimiki, gestów i ruchu.
Na atrakcyjność tych zwierząt składa się
wiele elementów. Są duże, silne, pełne
mocy i piękna. Są także delikatne,
przyjazne, cierpliwe, wręcz lękliwe.
S z y b k o s i ę e k s c y t u j ą
i łatwo płoszą. Nie jest łatwo zdobyć ich
przyjaźń. Dużo rzadziej przywiązują
się do swojego właściciela niż na
przykład psy. Relacje między
człowiekiem a koniem obfitują w liczne
sprzeczności. Konie są jednocześnie
wierne i niewierne. Swoich towarzyszy
potrafią rozpoznać od pierwszego
wejrzenia nawet po latach rozłąki.
Niektóre konie bezbłędnie rozpoznają
swojego opiekuna nie tylko po głosie,
ale po odgłosie jego kroków, dźwięku
silnika jego samochodu, a nawet po
jedynym w swoim rodzaju
pobrzękiwaniu obroży towarzyszącego
mu psa.
Do najbardziej fascynujących
obserwacji, jakich może dokonać
wielbiciel koni, należą spontaniczne
relacje przyjaźni i wrogości pomiędzy
końmi. Spotkanie nieznających się
czworonogów można porównać
z reakcją klasy, która poznaje nowego
nauczyciela. Zanim rozpocznie się
lekcja, uczniowie spontanicznie
przyjmują wobec niego różne postawy:
aprobaty, szacunku, obojętności lub
odrzucenia. W identyczny sposób
klasyfikują swoich towarzyszy konie,
przyklejając im etykietkę: przyjaciel,
wróg, rywal, uległy lub niewarty uwagi.
Jeżdżę konno od ósmego roku życia.
Początkowo wsiadałam na kucyki, ale z

czasem zaczęłam jeździć na dużych
koniach. Mimo feralnych i bardzo
bolesnych upadków z konia, nigdy nie
zniechęciłam się do jazdy konnej.
Regularnie biorę udział w treningach.
Jeśli to możliwe, biorę udział
w zawodach i różnych zgrupowaniach,
nawet gdy temperatura na zewnątrz
wynosi minus 20 stopni. Na temat
zachowania i języka koni nauczyłam
się wiele. Jednakże każdy koń jest inny,
a co za tym idzie, co chwila o ich
komunikacji niewerbalnej muszę
uczyć się od nowa.
Jeździectwo to niewyobrażalnie
trudny sport, w którym trzeba wniknąć
w psychikę konia oraz nauczyć się
odczytywać jego mowę ciała. Koń
spełnia wszystkie nasze polecenia,
które wydajemy mu poprzez swoje
ciało. Niektóre z nich są tak delikatne
i niekontrolowane dla nas, że dochodzi
do sprzeczności wysyłanych poleceń.
Warunkiem porozumienia i harmonii
w jeździe jest wzajemne zaufanie.
Każdy jeździec ma świadomość, jakie
krzywdy może wyrządzić mu to
ogromne zwierzę, które ma naprawdę
dużo siły. Jednakże nie zrezygnuję
z pasji z tak "błahych" i oczywistych
powodów
Aleksandra Klimczyk,

GŁOS SZKOLNY

12

Dziewczyny też konstruują roboty

Budujemy roboty

Zakończyły się już warsztaty
robotyki – w ocenie uczniów
najciekawszy projekt realizowany
w naszej szkole. Alicja Galeja
przeprowadziła mini-wywiad
z uczestniczką zajęć Asią Kitą,
uczennicą klasy V.

Uczymy się uczyć

Ala: Jak ci się podobało na zajęciach?
Asia: Bardzo mi się podobało. Wszyscy
jesteśmy nimi zachwyceni.
Ala: Czy warto było się zapisać?
Asia: Oczywiście!!! To najciekawsze
zajęcia dodatkowe w szkole. Nigdzie
się tak dobrze nie bawiłam zarazem
ucząc się. Szkoda , że to już koniec….
Ala: Co robiliście na tych zajęciach?
Asia: Budowaliśmy roboty strzelające
kulkami, krokodyle, robo-gitary,
roboty jeżdżące, omijające
przeszkody i wiele, wiele innych.
Ala: Dlaczego wybrałaś właśnie te
zajęcia, a nie inne?
Asia: Hmm… Zajęcia odbywały się
w takich godzinach, że po lekcjach
mogłam wrуcić do domu, odrobić
pracę domową, zjeść obiad. A nawet

W naszej szkole
od października
odbywa się kurs
szybkiego uczenia
i zapamiętywania, w
którym uczestniczą
uczniowie klasy V i VI.
Zajęcia są bardzo
ciekawe. Poprzez
zabawę poznajemy
nowoczesne techniki
szybkiego uczenia się.
Wiemy w jaki sposób
działa nasza pamięć.

jeśli obiadu nie zjadłam
to
na
warsztatach dostałam kanapki, jakiś
owoc i sok.
Ala: Czy polubiłaś budowanie
robotуw?
Asia: Przyznam szczerze, że gdy mama
zaproponowała mi te zajęcia
powiedziałam: „Nie to na pewno
nudne”. Ale gdy do klasy przyszedł pan
i zaprezentował nam robota, uznałam,
że nie mogę nie chodzić na te zajęcia!!!
Budowanie robotуw jest bardzo
zajmujące i ciekawe.
Polecam to wszystkim!
Ala Galeja, kl.V,
SP w Sarnowie

Tym wszystkim zajmuje się nasz mózg i miliony
szarych komórek zwanych neuronami. To właśnie
one sprawiają, że myślimy, zdajemy sobie sprawę z
otaczającego nas świata, pamiętamy epizody
z przeszłości. Na zajęciach uczymy się jak
pokonywać problemy z koncentracją, jak szybko
zapamiętywać daty, fakty, wiersze. Zdobyte
umiejętności pozwolą nam skutecznie
przygotowywać się do sprawdzianów i
kartkówek.
Paulina Żak, kl.V.
SP w Sarnowie

SZKOLNY DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
29 września 2012 r. obchodzony
był XII Ogуlnopolski Dzień Głośnego
Czytania. W SP w Dąbiu odbył się z tej
okazji konkurs o tytuł Mistrza
Pięknego Czytania zorganizowany
przez bibliotekę szkolną.
W każdej klasie wyłoniono dwóch
uczestników,
którzy najlepiej
opanowali sztukę głośnego czytania.
Ich zadaniem było zaprezentowanie
wszystkim uczniom fragmentu swojej
ulubionej książki. Przygotowane
prezentacje wzbudziły duże
zainteresowanie słuchaczy, co
świadczy o tym, że konkurs spełnił
swoje zadanie. Występy uczniów
wysoko oceniło nauczycielskie jury,
które zdecydowało o przyznaniu kilku

uczniom tytułu Mistrza Pięknego
Czytania.
Dodatkową atrakcją dnia był
występ jury, które otrzymało do
zaprezentowania trudne, ale zabawne
teksty „do łamania języka”. Popisy
nauczycieli były miłym zakończeniem
Szkolnego Dnia Głośnego Czytania
w SP w Dąbiu. Przekonaliśmy się, że
czytanie na głos jest doskonałą formą
zacieśniania więzów,
a jednocześnie daje przyjemność
obcowania z literaturą.
Oskar Hetmańczyk,
SP w Dąbiu.

Głos Szkolny jest dodatkiem do Głosu Gminy Psary redagowanym

I przez uczniуw:
N  Gimnazjum im. marszałka Jуzefa Piłsudskiego w Psarach
 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
F  Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Grуdkowie
O  Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie


Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

Głośne czytanie w SP Dąbie

Formatowanie i skład gazetki:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot
Bartosz Białas
Konrad Strzelecki
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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INFORMACJE

Parafialne zaduszki w Psarach
W niedzielne, pуźne popołudnie 4
listopada w kościele parafialnym w
Psarach kolejny raz dzięki wspуlnym
działaniom psarskiej parafii i
społeczności Gimnazjum w Psarach
mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć
w nastrojowych rozważaniach o życiu i
śmierci.
Wśród licznej publiczności
zaduszkowy spektakl obejrzeli Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Przew.
Rady Gminy Jacenty Kubica wraz z
radnymi, Sekretarz Gminy Pani Mirella
Barańska-Sorn, Radny Powiatu
Będzińskiego Marian Kozieł, Dyrektor
GOK Anna Nagły, Dyrektor Gimnazjum
w Psarach Ewa Wawrzak.
Młodzież przygotowana przez P.
M.Olszewską, K.Bizan i E.Kopkę
zaprezentowała nostalgiczne utwory
poetyckie i muzyczne. Występy
Uczniowie Gimnazjum w Psarach przedstawiło spektakl na zaduszkach.
uświetniły śpiewem i grą muzycznie
uzdolnione absolwentki gimnazjum
Dominika Hamera, Kamila Zdenkowska, „Parafialnych Zaduszek” tradycyjnie był dziękował proboszcz Parafii w Psarach
ks. Jan Piekarski, jednocześnie
siostry Paulina i Magda Szastak oraz ks.Andrzej Milej.
Wszystkim zaangażowanym w zapraszając na kolejne rozważania już
goście Kinga Kopka i Patrycja Kopka.
Pomysłodawcą i dobrym duchem przygotowania i obecnym na spektaklu za rok. Gim.Psary.

Październikowe atrakcje Strzyżowickich przedszkolakуw
Przedszkolaki z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach
w połowie października wybrały się do
Palmiarni miejskiej w Gliwicach.
Celem wyjazdu było poznanie
tropikalnych warunków klimatycznych,
jak również fauny i flory wspomnianego
klimatu. Dzieci zwiedziły cztery
pawilony. W pierwszym z nich miały
okazję zobaczyć jak rosną rośliny
użytkowe np.: pnącza czarnego pieprzu,

avocado, figa, drzewo świętojańskie,
goździkowiec, kawowce, bananowce,
cynamonowiec kamforowy i wiele
innych roślin. Zdziwienie wywołało
drzewo kiełbasiane z rosnącymi na nim
trującymi kiełbaskami. W tym pawilonie
można było zobaczyć również świnkę
morską i bardzo niebezpieczne mrówki.
W kolejnym – drugim – pawilonie
przedszkolacy podziwiali rośliny
typowo tropikalne takie jak: cykasy,

Przedszkolacy z Sarnowa na wycieczce w palmiarni.

zamie, stangerie, wanilię, anturia, palmę
Waszyngtonia, palmę Areca, palmę
Feniks Robelini, begonie itp. W tym
pawilonie trzeba było uważać na piranie
pływające w oczku wodnym. Trzeci
pawilon „historyczny” odkrył przed
nami rośliny, które osiągnęły duże
rozmiary: magnolię, ketmie (róże
chińskie), daktylowca kanaryjskiego itp.
Ostatni pawilon poświęcony został
sukulentom, czyli roślinom
gromadzącym wodę.
Kaktusy były
przepiękne i miały bardzo niezwykłe
nazwy np.: „Fotel teściowej”, „Biskupia
czapka”, „Głowa starca”.
Pod koniec miesiąca przedszkolaki
wybrały się na kolejną wycieczkę. Tym
razem odwiedziły Międzynarodowe
Miasteczko Ekologiczne w Rogoźniku.
Tutaj dzieci obserwowały przyrodę i
zmiany, jakie zaszły podczas jesieni.
Dzieci rozpoznawały i poprawnie
nazywały gatunki drzew, szukały darów
jesieni (kasztanów, żołędzi, kolorowych
liści i pozostałości po klonowych
wiatraczkach) i podziwiały piękno
jesiennego lasu. W czasie kiedy młodsze
dzieci spacerowały obserwując
przyrodę, starszaki odwiedziły Młyn w
Dobieszowicach. Była to
niepowtarzalna okazja do poznania
słynnej drogi „od ziarenka do mąki”.
ZSP Strzyżowice.
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Jazzowe zaduszki w Grуdkowie
Dyrektor GOK.
Uczestnicy koncertu
mogli usłyszeć
największe jazzowe
przeboje oraz kilka
s a m o d z i e l n i e
skomponowanych
utworów inspirowanych
twórczością Roya
Hargrova oraz Erici
Badu. W skład grupy
wchodzą absolwenci
Akademii Muzycznej,
którzy pomimo
Zespół SoulMate z wokalistką Katarzyną Grzesiek, półfinalistką
młodego wieku i
programu Must Be The Music
stosunkowo niedługiego
stażu wspólnego grania,
pełnym znaczeniu tego słowa,
mają na swoim koncie kilka nie lada
zaprezentowali jazz z najwyższej
osiągnięć. Tego wieczoru dla
półki, dawno nie słyszałem tak udanego
zgromadzonych słuchaczy wystąpili:
koncertu muzyki jazzowej” Katarzyna Grzesiek, wokal, półfinalistka
powiedział Michał Bloch.
programu „Must Be The Music”, Mateusz
Znakomity występ zespołu cieszył
Adamczyk, skrzypce, współpracował
się dużym zainteresowaniem
m.in. z Marcinem Wyrostkiem, Kayah
publiczności i zaowocował bisami,
oraz Transoriental Orchestrą,
w ramach których Kasia Grzesiek
Paweł Olszówka, klawisz,
zaśpiewała jeden z największych
który wraz z zespołem
jazzowych klasyków, utwór Doris Day
J a z z O n e z o s t a ł
"Dream a Little Dream of Me" z 1957,
uhonorowany tytułem
którym w trakcie castingu, podbiła
„zasłużony dla
kultury
serca jurorów polsatowskiego
polskiej na Ukrainie”,
programu. GOK.
Mateusz Sołtysik, perkusja,
multiinstrumentalista,
absolwent wydziału jazzu
Akademii Muzycznej w
Katowicach oraz
Piotr
Zaufal, basista, lider Zespołu.
„Świetny koncert, wspaniali
muzycy, profesjonaliści w
Katarzyna Grzesiek na scenie.

Niedzielny wieczуr, 16 listopada, w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Grуdkowie upłynął w iście muzycznych
rytmach. W ramach Projektu
„Muzyczna Podrуż po gminie Psary”
w s p у ł f i n a n s o w a n e g o
z Programu Rozwoju Obszarуw
Wiejskich odbyły się już koncerty:
muzyki gуralskiej, klasycznej,
operetkowej oraz muzyki związanej z
tradycjami zagłębia dąbrowskiego.
Tym razem mieszkańcy gminy mieli
okazję uczestniczyć w koncercie
„Jazzowe zaduszki”. Na gródkowskiej
scenie zaprezentowali się młodzi,
utalentowani muzycy jazzowi, tworzący
zespół SOLUMATE. Wśród licznie
zgromadzonej publiczności na widowni
zasiedli: Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, Sekretarz Gminy Psary Mirella
Barańska – Sorn, przedstawiciele Rady
Gminy Psary: Grażyna Polasiak,
Małgorzata Pasek, Grażyna Trzcionka
Dyrektor SP w Dąbiu oraz Anna Nagły

Śląsko muzyka w Dąbiu
W niedzielny wieczуr do Świetlicy
Wiejskiej w Dąbiu zawitały śląskie
rytmy. W ramach wspуłpracy naszej
gminy z LGD „Brynica to nie granica”
GOK Gminy Psary zoorganizował
„Koncert regionуw ”, w czasie ktуrego
wystąpił zespуł „Barbara & Ślązoki”
Zespół wystąpił w składzie: Barbara
Orlińska – Grzyb – śpiew, Sebastian
Piekorz – perkusja, Rafał Skolik – gitara
basowa. Na scenie przed zgromadzoną
publicznością zaprezentował się
również wirtuoz akordeonu Tomasz
Grzyb, który nie raz gościł już w naszej
gminie, a po raz kolejny udowodnił jak
uniwersalnym instrumentem jest
akordeon. Wśród zaproszoncyh gości
byli: Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica wraz z radnymi, Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz

Zespół „Barbara & Ślązoki”

Dyrektor GOK Anna Nagły. W
programie wykonawcy zaprezentowali
największe śląskie szlagiery, pieśni i
pieśniczki wywodzące się z tradycji i
folkloru śląskiego. Koncert ten miał na
celu nie tylko prezentację śląskiej

kultury i muzyki, ale także promocje
obszarów działania LGD „Brynica to
nie granica” w gminie Psary. Oprócz
wspaniałej muzyki, po zakończeniu
koncertu na zgromadzoną publiczność
czekał słodki poczęstunek. GOK.
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Mini szansa na sukces w naszej gminie
16 listopada w Świetlicy wiejskiej w
Dąbiu odbył się konkurs „MINI SZANSY
NA SUKCES”, w ktуrym swoje wokalne
umiejętności zaprezentowały dzieci i
młodzież z terenu gminy Psary w trzech
kategoriach wiekowych: 6-8, 9-11, 1216 lat.
Konkurs był okazją do popularyzacji
kultury muzycznej, prezentacji
zachowanej tradycji ludowej naszego
regionu oraz inspirowania młodego
pokolenia do kultywowania i rozwijania
obyczajów ludowych, a także
poznawania tradycji literackich i
muzycznych. Zgodnie z regulaminem
każdy z uczestników musiał
zaprezentować Jury 2 utwory, w tym
jeden wywodzący się z tradycji folkloru o
charakterze regionalnym. Jury w składzie
Zofia Stachura – przewodnicząca Jury

oraz Anna Bogacka – członek Jury po
wysłuchaniu ponad 25 uczestników
przyznało następujące miejsca. W
kategorii 6-8 lat: I miejsce Marcin
Kuligowski, II miejsce Aleksandra
Zaporowska, III miejsce Laura Halicz, w
kategorii 9-11 lat: I miejsce Wiktoria
Trefon, II miejsce Oliwia Lipińska, III
miejsce Paulina Hamera, w kategorii 1216 lat: I miejsce Wiktoria Rozmus, II
miejsce Krystian Machura, III miejsce
Paulina Niedbała.
W trakcie koncertu laureatów „Mini
Szansy na sukces” każdy z uczestników, z
rąk Przewodniczącego Rady Gminy Psary
– Jacentego Kubicy oraz Wójta Gminy
Psary – Tomasza Sadłonia otrzymał
pamiątkowe dyplomy za udział, a
zwycięzcy z poszczególnych kategorii
wiekowych, zgromadzonej publiczności

zaprezentowali po jednym z
wybranych przez siebie utworów. „Z
radością można stwierdzić, że talentów
wokalno-muzycznych w naszej gminie
nie brakuje. Wszyscy uczestnicy byli
perfekcyjnie przygotowani do
występów, o czym świadczy doskonały
dobór repertuaru, wspaniałe
wykonanie oraz prezentacja na scenie –
powiedziała Anna Nagły Dyrektor
GOK.
Konkurs oraz koncert laureatów
„Mini szansy na sukces” był kolejnym
przedsięwzięciem realizowanym w
ramach projektu „Muzyczna podróż po
gminie Psary” współfinansowanego
przez 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. GOK.

Laureaci konkursu Mini Szansa na Sukces.

Festiwal „Krуlowej Anielskiej Śpiewajmy”
Już po raz siуdmy rozbrzmiewały w
naszej gminie najpiękniejsze pieśni i
piosenki Maryjne. 16 października w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Grуdkowie odbyły się przesłuchania
wszystkich uczestnikуw zgłoszonych do
udziału w VII Regionalnym Festiwalu
Pieśni Maryjnych – „Krуlowej Anielskiej
Śpiewajmy”, a 21 października w
strzyżowickim kościele pw. NMP
Krуlowej Świata obył się koncert
laureatуw Festiwalu.
W tym roku po raz pierwszy
zdobywcy I miejsc w poszczególnych
kategoriach oprócz dyplomów i nagród
otrzymali pamiątkowe statuetki. W
szranki konkursowej rywalizacji stanęło
19 zespołów i solistów, w dwóch
kategoriach wiekowych: dzieci i dorośli.
W sumie przed publicznością na
deskach sceny zaprezentowało się
ponad stu pięćdziesięciu wykonawców
śpiewających pieśni i piosenki na chwałę
Matce Bożej Różańcowej.W kategorii
dziecięco-młodzieżowej I miejsce
przyznano Zespołowi w składzie Kamila
Zdenkowska, Kamil Adamczyk i
Magdalena Szastak z Ośrodka Kultury w

Sarnowie, wyróżnienia w tej kategorii
przyznano Zespołowi Wokalnemu z klas
III i IV Szkoły Podstawowej w Sarnowie
oraz Zespołowi „Promyk Nadziei” z
Parafii pw. Św, Jadwigi Śląskiej w
Rogoźniku. Najlepszym solistą wśród
dzieci okazał się Piotr Sadowski z
Rogoźnika. W tej kategorii przyznano
jeszcze nagrodę specjalną dla
najmłodszej wokalistki, otrzymała ją 6letnia Karolinka Furgalska z Przedszkola
im. Misia Uszatka w Strzyżowicach.
Wśród dorosłych Zespołów Śpiewaczych
I miejsce jurorzy przyznali Zespołowi
„Dąbie”, II miejsce otrzymały
„Myszkowianki” a III „Wymysłowianki”,
obydwa zespoły z sąsiedniej gminy
Bobrowniki. W kategorii” dorośli soliści
najlepiej zaprezentowała się zdobywając
I miejsce Maria Trefon ze Strzyżowic –
Członkini Zespołu „Zagłębianki”.
Wszyscy laureaci prezentowali wybrane
przez siebie piosenki i pieśni Maryjne
podczas finałowego koncertu. Tam też
otrzymali dyplomy i nagrody.
Fundatorami nagród byli Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń, , ks. dr Mirosław
Wilk - Proboszcz Parafii pw. Jezusa

Najmłodsze laureatki festiwalu.

Chrystusa Dobrego Pasterza w
Sarnowie, Proboszcz Parafii pw. NMP
Królowej Świata w Strzyżowicach ks.
Sławomir Karaś, GOK Gminy Psary,
Radny Rady Gminy Psary Jacek
Gwóźdź. Na uroczystym koncercie
laureatów nie zabrakł władz
samorządowych naszej gminy,
przedstawicieli środowisk katolickich,
szkół, przedszkoli i instytucji kultury.
Licznie przybyli też mieszkańcy gminy
Psary i sąsiednich gmin, których
przedstawiciele brali udział w
Festiwalu. Festiwal Pieśni Maryjnych
wpisał się już na stałe do kalendarza
imprez kulturalno-religijnych naszej
gminy, co roku odbywa się w
strzyżowickiej Świątyni, gdzie
narodziła się jego idea. GOK.
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Nasza gmina Kibicuje z klasą
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Psarach wraz z Urzędem Gminy
ogłosiły konkurs – „Kibicuj z klasą”
adresowany do zespołуw piłkarskich A i
B klasy z terenu gminy.
W jego ramach na losowo
wytypowanych spotkaniach
poszczególnych Klubów Sportowych
obecni są obserwatorzy oceniający
zaangażowanie drużyn piłkarskich w
przygotowaniu i przeprowadzeniu
zawodów. Podczas spotkań oceniają oni
kibicowanie z klasą czyli właściwe
zachowanie, pozytywny doping również wobec przeciwnej drużyny i jej
kibiców, przygotowanie boiska oraz
trybun do meczu, trzeźwość kibiców,
uatrakcyjnienie meczy np. występ
czirliderek, (flagi klubowe, plakaty, itp.),

muzyka, konferansjerka, czy możliwość
zakupu napojów, pamiątek klubowych.
Po zakończeniu sezonu jesienno –
wiosennego punkty z poszczególnych
spotkań, będą sumowane. Klub
Sportowy, który zdobędzie ich
najwięcej, otrzyma nagrodę główną, dla
miejsca II i III przewidziane są nagrody
rzeczowe.
- Głównym celem konkursu „Kibicuj z
klasą” jest propagowanie poprzez sport
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców naszej gminy zdrowego
stylu życia, przestrzegania zasad
odpowiedniego kibicowania – bez
alkoholu, wulgaryzmów i prowokacji. mówi Agnieszka Sarnik Kierownik OPS
w Psarach.
Konkurs został objęty honorowym

patronatem przez: Wójta Gminy Psary
Tomasza Sadłonia, Cezarego
Garczarczyka Komendanta Powiatowej
Komendy Policji w Będzinie oraz Józefa
Grząby Prezesa Podokręgu
Sosnowieckiego Śląskiego Związku Piłki
Nożnej w Sosnowcu. W konkursie biorą
udział wszystkie kluby sportowe z terenu
gminy Psary. - Konkurs jest bardzo
dobrym pomysłem na zdobycie
dodatkowego sprzętu czy środków
finansowych dla drużyny. Nasi
miejscowi kibice nie mieli problemów,
aby dostosować się do jego regulaminu i
pomóc klubowi walczyć o wygraną. mówi Prezes drużyny Jedności
Strzyżowice, która podczas chłodnego
październikowego meczu przygotowała
dla kibiców ciepły żurek. Red.

Zakończyła się jesienna runda rozgrywek piłkarskich A i B klasy
Dobiegła końca jesienna runda A i B
klasy podokręgu sosnowieckiego.
Wśród naszych gminnych zespołów w
A klasie najwyżej w tabeli uplasowała się
na 9. miejscu drużyna KS Błękitni Sarnów
z 20 punktami. Na 11. miejscu pojawia
się LKS Błyskawica Preczów, której
zawodnicy wywalczyli do tej pory 14.
punktów. 13. miejsce zajmuje Orzeł
Dąbie, który w poprzednim sezonie

awansował do A klasy, Orły obecnie
mają na swoim koncie 12. punktów.
W B klasie Klub Sportowy Góra
Siewierska plasuje się na 4. miejscu i ma
21. punktów. LKS Iskra Psary znajduje się
na 8. miejscu i ma 10 punktów.
Kolejne rozgrywki ruszą na wiosnę.
Drużynom w przyszłym sezonie
życzymy samych wygranych meczy.
Red.

KS Góra Siewierska kontra CKS Czeladź.

V Mistrzostwa Szkуł Gminy Psary w pływaniu
W październiku na basenie OSiR
Będzin odbyły się już V Mistrzostwa
Szkуł Gminy Psary w Pływaniu.
Tradycyjnie organizatorem imprezy był
Uczniowski Klub Sportowy
„GIMNAZJUM”. Zawodnicy startowali
w sześciu kategoriach wiekowych na

dystansach 25 m i 50 m.
Zwycięzcami, którzy dostali nagrody
z rąk Wójta Gminy Psary Tomasza
Sadłonia w poszczególnych kategoriach
byli: (szkoły podstawowe) dziewczęta Im. Kwarcińska Olga, II m. Jęsiek Alicja,
III m. Kotuła Natalia; chłopcy młodsi – I

Nagrody wręczał Wójt Gminy Psary.

Nagrodzeni zawodnicy ze zdobytymi medalami.

m. Kamiński Michał, II m. Liber Piotr,
III m. Kot Jakub; chłopcy starsi –
I m. Szpak Bartosz, II m. Król Konrad,
III m. Szatan Dominik.
Gimnazjum – dziewczęta Im.
Sobczyk Weronika, II m. Rojowska
Magdalena, III m. Kozioł Paulina;
chłopcy młodsi – I m. Sobieraj Paweł, II
m. Czarnocki Krystian, III m. Sobczyk
Piotr; chłopcy starsi – I m.Sobczyk Adam,
II m. Adamiak Jan, III m. Duch Kacper.
UKSG.
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Stowarzyszenie Autorуw Polskich
Oddział Będziński jest jednym z 14
oddziałуw w kraju i jedynym w woj.
śląskim. Powołano go w 2002 r.
Pierwsze dwa lata były okresem
organizacyjnym. Przez ten czas (okres
organizacji oddziału i dwie 4-letnie
kadencje) funkcję prezesa Oddziału
pełnił Bolesław Ciepiela.
Aktualnie Oddział skupia 33 osoby i
są to przede wszystkim ludzie „pióra”;
piszący różne teksty, artykuły, a
większość z nich jest autorami książek.
W dniu 12 listopada br. w Ośrodku
Kultury (siedzibie Oddziału) odbyło się
walne zebranie sprawozdawczowyborcze. Podsumowano działalność za
okres 2008-2012 (zapoznano się ze
sprawozdaniami: merytorycznym,
finansowym i Komisji Rewizyjnej). W

wyniku dyskusji i podjętego wniosku
udzielono absolutorium ustępującemu
zarządowi w składzie: prezes –
Bolesław Ciepiela, wiceprezes –
Bogdan Ćwięk, sekretarz – Jacek
Malikowski, skarbnik – Józef Liszka,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
Barbara J. Sokołowska, członkowie
zarządu – Andrzej Lazar, Zdzisław
Rabsztyn.
W drugiej części zebrania wybrano
nowe władze Stowarzyszenia na lata Członkowie Stwoarzyszenia Autorów Polskich
2012-2016. W skład zarządu weszli:
Oddział Będziński.
prezes – dr Jacek Malikowski,
wiceprezes – Henryk Bebak, sekretarz – Poprzednio funkcję tę pełnił prof. dr hab.
Aleksandra Rogala, skarbnik – mgr inż. Włodzimierz Wójcik. Nowy prezes
Antoni Sławatecki, przewodn. Komisji przedstawił program zamierzeń do
Rewizyjnej – Barbara J. Sokołowska, realizacji przez SAP na najbliższy okres
członek zarządu – Zdzisław Rabsztyn. czasu tj. grudzień 2012 – grudzień 2013
Powołano tez prezesa honorowego SAP r. B.C.
w osobie mgr inż. Bolesława Ciepieli.

Państwo Sylwestra i Antoni Woźniak obchodzili 73. rocznicę ślubu
Państwo Antoni i Sylwestra Woźniak
z Psar obchodzili swoją 73 rocznicę
ślubu. W tym roku po raz kolejny Wуjt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń wspуlnie z
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w Psarach Teresą Celką odwiedzili
Państwa Woźniak z życzeniami oraz
prezentami z okazji imponującej
rocznicy ślubu.

Państwo Woźniak w dniu 73. rocznicy
ślubu wraz z wójtem i kierownikiem USC.

Małżeństwo pobrało się 19 listopada
1939 roku tuż po wybuchu II wojny
światowej, pomimo ciężkiej sytuacji i
nakazu wyjazdu Pana Antoniego na
roboty do Niemiec. W kwietniu 1940
nakaz został zrealizowany, a młodemu
małżeństwu przyszło się zmierzyć z
czteroletnią rozłąką. Pan Antoni z
późniejszych latach wojny z Niemiec
został zesłany na roboty do Smoleńska.
Po zakończeniu wojny Pan Antoni przez
39 lat pracował w Elektrociepłowni
Będzin, aż do odejścia na emeryturę. Jak
mówi Pani Sylwestra po wojnie nastał
dopiero czas, kiedy mieli okazję poznać
się bliżej i być ze sobą. Jubilaci mają
dwóch synów i jedną córkę.
Para w 1989 r. została odznaczona
medalem za 50 letni staż pożycia
małżeńskiego, wyróżnienia wójta
dostało z okazji 60 lecia, 65 lecia i 70, 72
i 73 lecia pożycia małżeńskiego. Pan
Antoni ma obecnie 95 lat, a Pani
Sylwestra 92. Oboje cieszą się dobrym

Zdjęcie ślubne Państwa Woźniak.

zdrowiem i pamięcią. Małżeństwo
przeżyło ze sobą wspólnie wiele
historycznych chwil zarówno dobrych
jak i złych. Oboje zgodnie mówią, że
chcieliby przeżyć kolejne lata w dobrym
zdrowiu i szczęściu czego życzy im
nasza redakcja. Red.

Wspomnienie o księdzu Ireneuszu Fabie

10 września 2012 r. w wieku 82 lat i
w 62 roku ślubуw zakonnych, 53 roku
kapłaństwa odszedł ksiądz Ireneusz
Faba, salezjanin z Inspektorii pw. św.
Jana Bosko pochodzący z Psar.
Ksiądz Ireneusz Faba, urodził się
06.08.1930 w Psarach. Nowicjat odbył
parę lat po wojnie w latach 1949/1950 w
Kopcu. Pierwszą profesję zakonną złożył
dnia 3.09.1950 w Kopcu. Święcenia
prezbiteratu otrzymał 20.06.1959 w
Oświęcimiu. W czasie kapłaństwa był
między innymi duszpasterzem i

katechetą w Kościołach w Kielcach,
Goszczu, Środzie Śląskiej, Sosnowcu
oraz proboszczem w Sobinie i
Twardogórze.
Jako salezjanin kontynuował dzieło
Ks. Bosko, które głosi: „Być dla
młodzieży znakiem miłości Boga”,
dlatego w swoim działaniu kierował się
potrzebami młodzieży oraz środowisk
ludowych, pragnieniem życia w
jedności z Kościołem i budowania w
jego imieniu bardziej sprawiedliwego
i braterskiego świata w Chrystusie. Red.

Ksiądz Ireneusz Faba.

18

OGŁOSZENIA

Godziny pracy Urzędu Gminy
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Psarach w Wigilię
Informujemy, że 24 grudnia 2012 r. (poniedziałek):
 Urząd Gminy w Psarach będzie otwarty od 7:30 do 14:00,
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach będzie nieczynny,

zgodnie z Zarządzeniem Kierownika , po odpracowaniu w dniu
15 grudnia 2012r. (Sobota).

Dzielnicowy
w gminie Psary
Informujemy, że
dzielnicowym w gminie
Psary jest aspirant sztabowy
Arkadiusz Ćwięk.
Interwencje można zgłaszać
Asp. sztab. Arkadiusz
do Komisariatu Policji w
ĆWIĘK
Wojkowicach pod numerem
tel. 32 269 17 10.
Kontakt z dzielnicowym tel. 32 269 17 24.

Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Koncert świąteczny
"BУG SIĘ RODZI”
ktуry odbędzie się 16 grudnia o godz. 17:00
w budynku remizy OSP w Górze Siewierskiej

Wystąpią:




Górzanie
Orkiestra Dęta z
Góry Siewierskiej
Chór "Złota Jesień"
z Bochni

W programie
najpiękniejsze kolędy
i pastorałki.

Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci do wspólnej
ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ
która odbędzie się 7 grudnia o godz. 17:00
w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu
W programie:
 występ sekcji teatralnej GOK
 pokaz akrobatyki artystycznej
występ dzieci i młodzieży z grup
zajęciowych GOK

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

(pokaz tańca nowoczesnego,
tańca ludowego)
 wspólna zabawa

Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul.. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
fax. 32 29 44 901
www.psary.pl
urzad@psary.pl
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nakład: 2000 egz.

Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 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.

19

INFORMACJE

Złote i diamentowe gody w naszej gminie
23 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Grуdkowie Wуjt
Gminy Psary w imieniu Prezydenta RP
wręczył dziewiętnastu parom medale za
długoletnie pożycie małżeńskie, ktуre
są przyznawane osobom, pozostającym
50 lat w jednym związku małżeńskim.
Dodatkowo w naszej gminie w tym roku
dwie pary obchodziły diamentowe gody
czyli 60 – lecie zawarcia związku
małżeńskiego.
Wszystkim wyróżnionym oprócz
należnych im odznaczeń przekazano
również pamiątkowe dyplomy oraz
wełniane koce. Uroczystość uświetniły
występy Zespołu Śpiewaczego Nasz
Gródków oraz Dąbie. Na uroczystości
byli obecni: Jacenty Kubica
Przewodniczący Rady Gminy, Radni,
Sołtysi, rodziny oraz bliscy jubilatów.
W tym roku na jubileuszowej gali
odznaczeni za 50 lecie pożycia
małżeńskiego zostali Państwo: Teresa i
Henryk Bartusik, Jan i Leokadia Cebula,
Mirosława i Henryk Cielniaszek, Józefa i
Bolesław Ciemięga, Wiesława I Józef
Ciemięga, Maria i Alfred Dziuba, Danuta
i Henryk Furmankiewicz, Halina i
Henryk Grabis, Wanda Imiołczyk,
Małgorzata i Adam Kopcik, Brygida i
Tadeusz Kowalczyk, Jadwiga i Edward
Krawczyk,Danuta i Włodzimierz
Ligenza, Mirosława i Ryszard Mańka,
Janina i Ryszard Musiał, Kazimierz i
Anna Nowak, Stanisława i Stanisław
Pawlusińscy, Teresa i Mieczysław

Jubilaci na zdjęciu z Wójtem i Kierownikiem USC.

Wszystkim Jubilatom składamy
Sobczyk, Elżbieta i Andrzej Totoś.
Diamentowe gody czyli 60 – lecie najserdeczniejsze życzenia zdrowia i
zawarcia związku małżeńskiego jeszcze wielu szczęśliwych lat
obchodzili Państwo: Genowefa i Jan spędzonych razem. Red.
Godeccy, Janina i Władysław Rogalscy.

Obchody Święta Niepodległości
przygrywała Gminna Orkiestra Dęta z
Góry Siewierskiej, przemaszerował do
Ośrodka Kultury, gdzie rozpoczęła się
część artystyczna. Na scenie przed
zebraną publicznością zaprezentowali
się gimnazjaliści z Gimnazjum im. Józefa
Piłsudskiego w Psarach z montażem
s ł o w n o muzycznym
poświęconym
historii naszego
kraju. W dalszej
części obchodów
n a s c e n i e
wystąpiły Zespoły
Śpiewacze: „Nasz
Gródków”,
„OD...DO...”
oraz „Dąbie”,
które odśpiewały
najpiękniejsze
pieśni i piosenki
patriotyczne.
Obchody skłoniły
Gimnazjaliści w swoim programie artystycznym.

Tegoroczne obchody Święta
Niepodległości odbyły się w Preczowie.
Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta
za Ojczyznę celebrowana przez ks. Jana
Dylińskiego proboszcza parafii pw. bł.
Michała Kozala.
Po Mszy tradycyjny pochód, któremu

obecnych do refleksji nad naszą historią i
poświęceniem ludzi, którzy oddali życie
za wolność Polski.
Wśród zaproszonych gości w
uroczystościach uczestniczyli:
Przewodniczący Rady Gminy Jacenty
Kubica wraz z radnymi Gminy Psary,
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,
Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu
Będzińskiego Marian Kozieł, Zastępca
Wójta Gminy Psary Mirosław Rabsztyn,
Sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska
– Sorn, Skarbnik Gminy Psary Joanna
Przybyłek, przedstawiciele Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych RP, poczty sztandarowe
lokalnych organizacji społecznych,
dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy
gminnych palcówek kulturalnooświatowych, członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich, druhowie strażacy, sołtysi
oraz zgromadzeni mieszkańcy gminy.
GOK.
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cd. ze str. 1.
samego gimnazjum, jak i szkół
podstawowych, które chcemy
rozpocząć na tym obiekcie wiosną.
Myślimy o zorganizowaniu systemu
szkolenia piłkarskiego młodzieży w
różnym wieku. Boisko ze sztuczną
trawą to także świetne miejsce do
treningów dla naszych gminnych
klubów piłkarskich. - mówi Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń. Red.

Boisko typu Orlik ze sztucznym oświetleniem.

Boisko wielofunkcyjne odznacza się ciekawą kolorystyką.

Widok z góry na boisko wielofunkcyjne.

Boisko piłkarskie ma wymiary 62 na 33 metry.

Podjazd do boiska piłkarskiego.

Poidełko.

Wzdłuż budynku szkoły powstały miejsca parkingowe.

