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Modernizacje gminnych drуg w 2013 dobiegają końca
Do końca listopada
zakończą się prace
związane z gruntowną
modernizacją oraz
budową gminnych drуg.
Ostatnią drogą, na
której trwają prace
budowlane jest ulica
Irysów w Psarach, gdzie
obecnie układana jest
nowa nawierzchnia z
kostki betonowej.
Ogółem powstanie w
tym miejscu 750
metrów bieżących
nowej drogi. Koszt
inwestycji wyniesie 485
774,72 zł. Termin
realizacji zamówienia
upływa 28.11.2013r.
Na początku
listopada zakończono z
kolei prace związane z
budową nowej
nawierzchni asfaltowej
na gminnych drogach

Prace nad układaniem kostki brukowej na ulicy Irysów w Psarach.

Wykonano nowe nakładki asfaltowe na
ulicy Dojazdowej w Gródkowie oraz
na dwóch odcinkach ulicy Górnej w
Górze Siewierskiej. Prace w tym
miejscu wykonywało Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z
Katowic, a koszt tej inwestycji wyniósł
ponad 173 000 zł.
Z kolei we wrześniu firma Usługi
Remontowo-Budowlane z Zawiercia
zakończyła prace związane z
umocnieniem nawierzchni na 7
odcinkach gminnych dróg frezem
asfaltowym i kruszywem. Koszt
wykonania tych zadań inwestycyjnych
wyniósł blisko 180 000 zł.
Od początku kadencji obecnych
władz samorządowych wybudowano
lub gruntownie wyremontowano
ponad 10 km dróg, co stanowi 20%
sieci gminnych dróg publicznych. Red.
Nowa nakładka asfaltowa na ul. Górnej w Górze Siewierskiej.
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Gminna brygada remontowa
ma nowy samochуd
Gmina Psary zakupiła nowy samochуd dostawczy
marki Peugeot Boxer II dla gminnej brygady
remontowo - budowlanej. Samochуd posiada silnik o
pojemności 2.2 i mocy 88kw. Auto zastąpi wysłużoną,
znajdującego się obecnie w złym stanie technicznym
GAZ Gazelę.
Peugeot Boxer II ma ładowność do 1945 kg, dzięki
czemu pracownicy gminnej brygady remontowej będą
mogli sprawnie przewozić potrzebne na budowę
materiały oraz sprzęt. Red.

Umowa na zagospodarowanie placu za szkołą podstawową
w Sarnowie podpisana
Wуjt Gminy Psary podpisał umowę
z firmą Grumix na zagospodarowanie
placu za Szkołą Podstawową w
Sarnowie.Dotacja z unijnych i
krajowych środkуw pomocowych na to
zadanie to blisko 800 tys. zł.
Wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego spośród 6 ofert firma
Grumix zaoferowała najniższą cenę w
wysokości 1 462 470 zł brutto. W ramach
inwestycji w miejscu istniejącego
przyszkolnego boiska asfaltowego do
piłki nożnej i siatkówki, wybuduje ona
nowe, większe boisko wielofunkcyjne
zawierające pole do gry w takie
dyscypliny jak: piłka ręczna i nożna,
koszykówka, tenis oraz siatkówka. Na
obiekcie sportowym zostaną również
wykonane trybuny na 141 miejsc, a
pomiędzy boiskiem i południową
granicą działki, w strefie bocznej boiska
piłkarskiego, zlokalizowana zostanie
skocznia w dal z rozbiegiem z
nawierzchni poliuretanowej. W obrębie
boiska wielofunkcyjnego znajdą się
boksy dla zawodników. Uzupełniającym
elementem zagospodarowania terenu
jest ciąg pieszo-jezdny umożliwiający
komunikację pomiędzy ul. Podgórną a
Szkolną. Przy obiekcie powstanie
również parking na 9 miejsc, w tym
jedno dla osoby niepełnosprawnej,
oświetlenie parkowe oraz sportowe,

umożliwiające grę po zmroku.
W ramach zagospodarowania terenu
szkolnego zaplanowano także
stworzenie placu zabaw z bezpieczną
nawierzchnią, zgodnie z wytycznymi
rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Na budowę placu zabaw gmina zamierza
pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa
Edukacji Narodowej, a wniosek w tej
sprawie został już złożony. Z kolei na
budowę boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w
Sarnowie Gmina Psary otrzymała

gwarancję dofinansowania z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, która
ma wynieść 388 000 zł oraz z unijnego
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 400 000 zł.
Zlecone firmie Grumix prace są I
etapem zagospodarowania placu za
Szkołą Podstawową w Sarnowie, który
nie obejmuje budowy placu
apelowego. Prace ziemne i
teletechniczne wykonawca rozpocznie
w najbliższym czasie, a planowany
termin zakończenia robót to 15
września 2014 r. Red.

Wizualizacja boiska za szkołą podstawową w Sarnowie.

Wуjt uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej
19 października Śląski Kurator
Oświaty Stanisław Faber przekazał
Wуjtowi Gminy Psary Tomaszowi
Sadłoniowi przyznany mu przez
Krystynę Szumilas Ministra Edukacji
Narodowej medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
jest nadawany za szczególne zasługi dla

oświaty i wychowania osobom
związanym z oświatą, działaczom
społecznym i związkowym, fundatorom
oraz innym osobom, których działalność
wydatnie przyczynia się do rozwoju
oświaty i wychowania. Jest to najwyższe
odznaczenie resortowe przyznawane
przez Ministra Edukacji osobom nie
pracującym w zawodzie nauczyciela.
Wniosek o przyznanie medalu
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wójtowi gminy Psary złożył Jan
Kraśkiewicz – Prezes Międzygminnego
Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego, w którym przedstawił on
osiągnięcia Tomasza Sadłonia w zakresie
rozwoju oświaty w jego dotychczasowej
karierze samorządowej, w tym między
innymi decyzje, które poskutkowały
polepszeniem oferty edukacyjnej w sieci
placówek w gminie Psary. Wniosek
zawierał także informacje dotyczące
rozbudowy bazy dydaktycznej szkół na
terenie gminy, poprawiającej warunki
uprawiania sportu przez dzieci i
młodzież. W ostatnich latach w gminie
wybudowano lub zmodernizowano
osiem boisk sportowych w tym przy
gimnazjum w Psarach wybudowano
kompleks sportowy „Orlik 2012" i boisko
wielofunkcyjne przy SP w Gródkowie.
Ponadto we wniosku wykazano, że Wójt
wspiera i koordynuje działania mające
na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej

o realizowane w gminnych placówkach
oświatowych projekty unijne takie jak:
„Jestem wyjątkowy”, „Sposoby na
szybkie i efektywne uczenie się - dzieci
powinny je znać” oraz „Ucz się
nowocześnie!”. Doceniona została
także decyzja o utworzeniu zespołów
szkolno - przedszkolnych w
Strzyżowicach i Sarnowie, prowadzeniu
różnorodnych akcji informacyjnych
oraz dostosowanie placówek szkolnych
do potrzeb dzieci sześcioletnich, dzięki
czemu w roku szkolnym 2013/2014
w I klasach rozpoczęło naukę 50%
sześciolatków z terenu gminy. Inicjatywą
wójta było również poszerzenie oferty
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół
z terenu gminy Psary, które od roku
szkolnego 2011/2012, finansowane są
przez Gminny Ośrodek Kultury i Ośrodek
Pomocy Społecznej.
We wniosku znalazły się także
informacje o pracy Tomasza Sadłonia na

Śląski Kurator Oświaty przekazuje Wójtowi
medal.

stanowisku Zastępcy Burmistrza
Siewierza, który w ramach swoich
obowiązków koordynował budowę
nowej infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej przy placówkach
oświatowych oraz modernizację i
remonty budynków szkół. Red.

Postępy w pracach nad rozbudową biblioteki w Psarach
Trwają prace wykończeniowe w
dobudowanej części biblioteki
publicznej w Psarach.
Hutnicze Przedsiębiorstwo
Remontowe Sp. z o.o. zakończyło prace
związane z dobudową pierwszego piętra
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach. Obecnie w nowej części
budynku trwają prace wykończeniowe.
W dobudowanych pomieszczeniach
budowlańcy kładą tynki, montują
instalację elektryczną i centralne
ogrzewanie. Prace potrwają do 13
grudnia. W nowym pomieszczeniu na
drugim piętrze w bibliotece powstanie
tzw. PIAP czyli Publiczny Punkt Dostępu
do Internetu, z 20 stanowiskami
komputerowymi i stanowiskiem dla

animatora, dzięki czemu część prac
związanych z wybudowaniem tego
punktu będzie dofinansowana z funduszy
unijnych. Koszt rozbudowy to 289
286,88 PLN brutto.
Punkty dostępu do Internetu
powstaną również w: OK Sarnowie,
bibliotece w Dąbiu, GOK-u w Gródkowie
i bibliotece w Strzyżowicach, świetlicach
Ośrodka Kultury w Preczowie,
Brzękowicach Górnych i Górze
Siewierskiej. Na początku listopada prace
nad niezbędną adaptacją pomieszczeń
obejmującą instalację sieci Internetowej
oraz założenie monitoringu rozpoczęła
firma F.H.U.P. „JAREKS” Jarosław Serafin,
która ma czas na wykonanie zadania do
stycznia 2014r. Red.

Nowe ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
Dobiegają końca prace związane z wymianą ogrodzenia przy
szkole podstawowej w Strzyżowicach. Oprуcz wymiany starej
siatki na ogrodzenie panelowe wymieniono rуwnież słupki,
podmurуwki, bramę i kamienno – betonową część ogrodzenia.
Wybrukowano wjazd na teren boiska. Łączna długość
wymienianej części ogrodzenia wynosi 127 m, a ogólny koszt
materiałów to 17,035 zł, z czego 7 tys. pochodzi z funduszu
sołeckiego Strzyżowic.
Montaż, materiały i prace brukarskie wykonało Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. Wkrótce zostanie
zmieniony, usytuowany przy ogrodzeniu śmietnik. Jego nowa
wersja umożliwi odbiór śmieci bez konieczności wjeżdżania
śmieciarki na teren szkoły. Społeczność szkoły cieszy się z nowego
ogrodzenia, które zabezpieczy nasze obiekty rekreacyjne i
sportowe przed wandalami niszczącymi i zaśmiecającymi je w
godzinach popołudniowych i wieczornych. ZSP Strzyżowice.

Prace nad wymianą ogrodzenia.
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Psarska „Akademia dla każdego” już działa
W październiku w gminie Psary
nastąpiła inauguracja „Akademii dla
każdego”, ktуra powstała przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Psarach.
Projekt „Akademia dla każdego”
ubiega się o dofinansowanie ze środków
unijnych i będzie trwał od października
2013r. do czerwca 2014r. , a w okresie
tym odbędzie się 9 zróżnicowanych
tematycznie wykładów, których
prowadzącymi będą specjaliści z
poszczególnych dziedzin. Podczas
zajęć osoby uczestniczące w nich będą
mogły dowiedzieć się więcej o
problemach zdrowotnych,
rozpoznawaniu ich i leczeniu, poznają
również najważniejsze kwestie
dotyczące zdrowego odżywiania oraz
zagadnienia związane z nowoczesną
technologią.
W „Akademii dla każdego” działa
również sekcja rekreacyjno –
turystyczna. W jej ramach uczestnicy
akademii 2 razy w miesiącu będą brali
udział w zajęciach rytmicznoruchowych, tanecznych i relaksacyjnych
przy muzyce. W zależności od pogody
będą odbywały się dodatkowo zajęcia w
terenie m.in. nordic walking, ponadto
zaplanowane są też 2 wycieczki
turystyczno-krajoznawcze.
Pierwsze inauguracyjne spotkanie w
akademii jej słuchacze mają już za sobą.
10 października obecna na nim 70
osobowa grupa, uczestniczyła nie tylko
w otwarciu roku akademickiego, ale
również w pierwszym z wykładów
prowadzonym przez Dariusza Gacka,
doświadczonego przewodnika
turystycznego, który przedstawił
zgromadzonym walory turystyczne
województwa śląskiego ze zwróceniem
uwagi na atrakcje obszaru Lokalnej
Grupy Działania „Brynica to nie
granica”.
Sekcja sportowo - turystyczna

Uczestnicy sekcji sportowo - turystycznej na zajęciach z nordic walkingu.

natomiast ruszyła 21 października, kiedy
to na sali gimnastycznej psarskiego
gimnazjum, ponad 60 – osobowa grupa
ćwiczyła zgodnie z zaleceniami
instruktora, wykonując w rytm muzyki
różnorodne ćwiczenia. Drugie zajęcia
ruchowe – odbyły się w terenie. 25
października liczna grupa studentów
akademii wybrała się na wycieczkę po
Psarach z kijkami do nordic walkingu w
dłoniach. Wszystkim zgromadzonym
instruktor wytłumaczył w jaki sposób
trzeba się z nimi obchodzić aby sobie
pomóc, by nie zrobić krzywdy nikomu,
kto idzie obok.
W „Akademii dla każdego”
uczestniczą osoby w wieku od 29 lat do
79. Projekt jest odpowiedzią na
zainteresowanie mieszkańców gminy
tego typu zajęciami.
- Chcieliśmy stworzyć projekt, z którego
będą mogły korzystać osoby w każdym
wieku, tak, aby różne grupy społeczne
działające w naszej gminie mogły się

nauczyć czegoś nowego, a przede
wszystkim zintegrować ze sobą. - mówi
Helena Warczok, koordynator projektu.
Uczestnicy, również bardzo pozytywnie
oceniają projekt i są zadowoleni z zajęć:
- Jestem pod wielkim, bardzo dobrym
wrażeniem zajęć sekcji rekreacyjno –
turystycznej. Doceniam świetną
organizację, porządek, pełną
informację, a nade wszystko
profesjonalizm instruktorów i ich
szacunek dla uczestników. Ćwiczenia
prowadzone są wspaniale, a atmosfera
na zajęciach - bardzo przyjazna. Dla
mnie te zajęcia są przyjemnością, a
sądząc po ilości obecnych na sali
gimnastycznej uczestników i naszych
reakcjach – wszyscy jesteśmy
zadowoleni z tej oferty i podejrzewam,
że liczba chętnych jeszcze wzrośnie.mówi Zofia Bochenek, jedna ze
słuchaczek akademii. Red.
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XXXVI Sesja Rady Gminy Psary
W środę, 23 października br. w
Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyła się
XXXVI sesja Rady Gminy Psary.
Podczas XXXVI sesji przyjęto 6
uchwał w sprawie:
1. Ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla prowadzonych na
terenie gminy Psary niepublicznych
szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich

wykorzystania. Uchwała określa
wysokość przyznawanej dotacji
niepublicznemu przedszkolu, które
rozpoczęło swoją działalność na terenie
gminy Psary.
2. Rozpatrzenia skargi Państwa E.L.,
J.L., J.L., uznając ją za bezzasadną.
3. Zmian w budżecie gminy na 2013r.
4. Rozpatrzenia skargi Pani U.B.,
uznając ją za bezzasadną.
5. Zmiany Uchwały Nr

XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z
dnia 28.01.2009 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu
Wynagradzania Nauczycieli w Gminie
Psary.
6. Zmiany Uchwały Nr
XXX/330/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego na rok 2013. Red.
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Zimowe utrzymanie drуg
Jak co roku, w związku ze
zbliżającym się sezonem zimowym
przedstawiamy wykaz instytucji
odpowiedzialnych za zimowe
utrzymanie drуg na terenie gminy Psary
oraz listę kategorii drуg w
poszczegуlnych sołectwach.
Koordynatorem Akcji Zima na terenie
gminy Psary jest Rafał Kubik, tel. w godz.
pracy Urzędu Gminy Psary 32 294 49
22, dyżur pod numerem tel. 609 066
668. W roku 2013/2014
firma wyłoniona w przetargu
odpowiedzialna za zimowe utrzymanie
dróg gminnych to: P.W. „ROBO-KOP” z
Będzina.
Za utrzymanie zimowe dróg
powiatowych odpowiada Powiatowy
Zarząd Dróg w Będzinie
z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, tel. 32
287 75 19, 32 287 78 72. Firma
o b s ł u g u j ą c a
p r a c e
na drogach powiatowych to Usługi
Remontowo-Budowlane Zawiercie.
Za drogę krajową 86 - na terenie
Gminy Psary odpowiada Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Obwód Drogowy w
Wojkowicach Kościelnych. Kontakt
telefoniczny: 32 674 10 50. Droga
będzie odśnieżana systemem
patrolowym.
Za drogę wojewódzką nr 913
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40–609
Katowice, wykonawcą prac akcji zima
jest przedsiębiorstwo WPRD. Informacje
i interwencje można kierować do
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych pod
nr 515 268 845.
Wykaz dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich z podziałem na
sołectwa:
Gуra Siewierska
drogi gminne: ul. Kościuszki –
odcinek od ul. Szopena do ul. Leśnej w
kierunku Brzękowice Wał; ul. 1-go Maja;
ul. Ogrodowa; ul. Kochanowskiego; ul.
Górna (wraz z łącznikiem do DP
i równoległa do stadionu); ul.
Bursztynowa; ul. Miedziana; ul. Złota,
ul. Granitowa, ul. Kwarcowa.
drogi powiatowe: ul. Kościuszki; ul.
Leśna; ul. Szopena – do Brzękowic
Górnych.
Dąbie
drogi gminne: Dąbie Chrobakowe; ul.
Kościelna – odc. od skrzyżowania lustra
do DP Dąbie Górne;
drogi powiatowe: ul. Pocztowa; ul.
Dolna; ul. Kościelna; ul. Dąbie Górne

Fot. nowoscibudowlane.pl
droga do cmentarza.
Grуdkуw
drogi gminne: ul. Kolejowa; ul.
Poprzeczna; ul. Południowa; ul.
Kwiatowa; ul. Spokojna;
ul. Wschodnia; ul. Leśna – odc. w lesie
(teren LP i PKP); ul. Dojazdowa;
drogi powiatowe: ul. Górna; ul.
Grodziecka; ul. Leśna; ul. Pokoju.
Malinowice
drogi gminne: ul. Strumyczna; ul.
Zielona; ul. Krótka; ul. Jasna; ul.
Ogrodowa; ul. Brzozowa;ul. Bory; ul.
Bukowa; ul. Belna (hektary); do posesji
nr Belna 149;
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul.
Wiejska, ul. Słoneczna.
Psary
drogi gminne: ul. Graniczna; ul.
Kolejowa; ul. Górna; ul. Kamienna; ul..
Boczna; ul. Łączna; ul. Leśna; ul.
Wolności; ul. Wspólna; ul. Kasztanowa;
ul. Polna; ul. Reymonta;
ul. Grabowa; ul. Malinowicka (do ZOZ);
ul. Irysów; ul. Łąkowa;
drogi powiatowe: ul. Akacjowa, ul.
Szkolna, ul. Wiejska, ul. Malinowicka,
ul. Gródkowska.
Sarnуw
drogi gminne: ul. Szkolna; ul.
Podgórna (od str. wschodniej DK 86); ul.
Podgórna (od strony zachodniej DK 86),
ul. Spacerowa; ul. Kamienna; ul. Jasna;
ul. Stara; ul. Browarna;
ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Gruntowa; ul.
Poprzeczna; ul. Wąska; ul. Leśna; ul.
Piaskowa; ul. Nowa; ul. Źródlana - od ul.
Głównej do DK 86; ul. Środkowa; ul.
Parkowa; ul. Główna (od skrzyżowania
z ul. Wiejską do Stacji Paliw); ul.
Graniczna;
drogi powiatowe: ul. Główna; ul.
Wiejska; ul. Źródlana.
Strzyżowice
drogi gminne: ul. Graniczna; ul.
Boczna; ul. Szopena; ul. Ogrodowa; ul.
Cicha; ul. Podwale I, II, III; ul. Szosowa

(równoległa do ul. Szosowej DW-913 w
kierunku ul. Podwale II); ul. Szosowa (na
zachód od stacji Trafo); ul. Parkowa ( na
wschód od ul. Parkowej – DP);
drogi powiatowe: ul. Parkowa; ul.
Belna; ul. 1 Maja.
Preczуw
drogi gminne: ul. Szkolna (od ul.
Wiejskiej do mostu na Przemszy); ul.
S o s n o w a ; u l . G ó r n a ;
ul. Brzeźna; ul. Zielona; ul. Jaworowa;
ul. Wiejska (od ul. Sosnowej do ul.
Górnej); ul. Miodowa; ul. Skowronków;
Polna (Ratanice), ul. Dębowa (przed
przejazdem PKP, teren LP)
drogi powiatowe: ul. Wiejska; ul.
Sosnowa od Wiejskiej do ul. Dębowej;
ul. Dębowa; ul.. Polna.
Brzękowice
drogi gminne: Brzękowice Wał;
Brzękowice Poddzwonek.
Ponadto drogami powiatowymi jest
ciąg: Strzyżowice Biska – Brzękowice
Dolne – Goląsza Dolna - Brzękowice
Dolne - Dąbie oraz ciąg dróg Góra
Siewierska – Brzękowice Górne Goląsza Górna – Dąbie Górne.
Droga krajowa 86 w sołectwie Sarnów
(w tym również przejście dla pieszych)
Droga wojewódzka nr 913 w
miejscowościach: Gródków - ul.
Z w y c i ę s t w a , P s a r y –
ul. Zwycięstwa, Strzyżowice – ul.
Szosowa, Góra Siewierska – ul.
Szosowa.
Przypominamy, że firmy wykonujące
odśnieżanie nie mają w swoim zakresie
odśnieżania chodników przy drogach.
Właściciele nieruchomości, zgodnie z
ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach są zobowiązani
do utrzymania czystości i porządku
przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż ich nieruchomości.
Red.
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Uroczyste pasowania na ucznia
W październiku we wszystkich
szkołach podstawowych w gminie
Psary odbyły się pasowania na ucznia.
Tegoroczne były wyjątkowe, bo wśrуd
pierwszoklasistуw pojawiła się duża
liczba uczniуw sześcioletnich.
W tym roku, aż 50% spośród dzieci
sześcioletnich zamieszkujących na
terenie naszej gminy poszło do
pierwszej klasy. Dzięki temu w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w
Sarnowie udało się utworzyć dwie
pierwsze klasy, z której jedna składa się
z sześciolatków. Wszyscy
pierwszoklasiści ze sarnowskiej szkoły
składali w niej ślubowanie 4
października 2013r. W tym dniu na sali
gimnastycznej zgromadzili się
uczniowie dwóch pierwszych klas,
których w świat szkolnej rzeczywistości
wprowadzili uczniowie klasy 6. Po
części oficjalnej, wszyscy zgromadzeni
mieli możliwość obejrzeć prezentację
multimedialną, na której rodzice mogli
zobaczyć jak ich pociechy radzą sobie
w szkolnej rzeczywistości. Następnie
pierwszacy zaprezentowali swoje
umiejętności artystyczne, aż w końcu
przyszedł czas na najważniejszy punkt
tego dnia – ślubowanie oraz pasowanie.
W Szkole Podstawowej w Dąbiu
pasowanie na ucznia odbyło się 9
października. Tego dnia po południu w
obecności licznych gości i rodziców
pierwszoklasiści złożyli uroczyste
ślubowanie i zostali pasowani na
uczniów. Zanim to jednak nastąpiło
mali żacy musieli wykazać się
mądrością, grzecznością i przekonać
wszystkich, że nadają się na uczniów.
Wspomagani przez starszych kolegów
bardzo dzielnie przebrnęli przez

Występy artystyczne na uroczystości ślubowania w Szkole Podstawowej w Gródkowie.

Pasowanie na ucznia w ZSP w Sarnowie.

wszystkie zadania.
Kolejną placówką w, której odbyło
się pasowanie na ucznia był w Zespół
Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w
Strzyżowicach, gdzie 10 października

Tegoroczni pierwszoklasiści z Dąbia.

2013r. do grona uczniów tej szkoły
przyjęto 48 pierwszoklasistów. Podczas
uroczystości najpierw przyszłych
uczniów powitały na scenie wierszem i
piosenką dzieci z Gromady Zuchowej
„Leśne Skrzaty”. Następnie zaproszeni
goście podziwiali występy
pierwszaków, a po zdanym egzaminie i
ślubowaniu, dyrektor szkoły przystąpiła
do aktu pasowania.
Ostatnią szkołą w, której odbyło się
pasowanie na ucznia była placówka w
Gródkowie, gdzie 17 października
pierwszoklasiści stali się
pełnoprawnymi członkami
społeczności szkolnej.
W obecności kolegów, nauczycieli,
rodziców i zaproszonych gości,
pierwszaki zaprezentowały to, czego
zdążyły nauczyć się przez krótki czas
pobytu w szkole. Piękne recytacje
wierszy, świetne układy
choreograficzne oraz znakomicie
wykonane utwory wokalne,
zachwyciły rodziców i zaproszonych
gości .
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Podczas wszystkich uroczystości
dzieci otrzymały prezenty od
samorządu gminnego, rodziców oraz
gości. Wykonano również pamiątkowe
zdjęcia, a uroczystości zwieńczył słodki
poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Pierwszoklasistom życzymy
wszystkiego co najlepsze i
niezapomnianych szkolnych chwil, do
których każdy z nas, zapewne chciałby
czasem powrócić. Red.
Pasowanie na ucznia w ZSP w Strzyżowicach.

Wręczono stypendia Wуjta Gminy Psary
15 października w Urzędzie Gminy
Psary nastąpiło uroczyste wręczenie
stypendiуw Wуjta gminy Psary. W tym
roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła
pozytywnie wnioski 10 uczniуw szkуł
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Stypendia Wójta uzyskali uczniowie
zamieszkujący teren gminy Psary,
którzy w roku szkolnym 2012/2013
wykazali się szczególnymi
osiągnięciami w dziedzinie nauki,
kultury, sztuki oraz sportu. I tak,
nagrodzeni zostali:
 Angelika Wątor, szermierka, jej
najważniejsze osiągnięcia sportowe to
zajęcie III miejsca w Pucharze Świata
Juniorów, I miejsca na Mistrzostwach
Polski Juniorów Indywidualnie, II
miejsca na Mistrzostwach Polski
Juniorów Drużynowo oraz II miejsca na
Mistrzostwach Polski Seniorów
Drużynowo
 Anna Łukasik, szermierka, której

ważniejsze osiągnięcia sportowe to
zajęcie II miejsca w drużynowych
Mistrzostwach Polski w szabli kobiet
oraz III miejsca indywidualnie w
Mistrzostwach Polski Młodzików w
szabli kobiet
 Mateusz Grabis, kolarz kategorii
Junior, jego najważniejsze sportowe
osiągnięcia to zajęcie III miejsca na
Ogólnopolskim Kryterium o Puchar
Burmistrza Miasta Imielin oraz I miejsca
na Mistrzostwach Śląska w Kolarstwie
Przełajowym - Orzesze
 Sebastian Grabis, kolarz kategorii
Młodzik, najważniejsze sportowe
osiągnięcia to zajęcie II miejsca na
Międzynarodowym Wyścigu Szosami
Zagłębia oraz II miejsca na
Ogólnopolskim Kryterium o Puchar
Burmistrza Miasta Imielin
 Paulina Widera, szermierka,
ważniejsze osiągnięcia sportowe to
zajęcie I miejsca w IV Ogólnopolskim
Turnieju o Puchar Dyrektora GOSIR w

Laureaci Stypendium Wójta Gminy Psary 2013.

szabli, I miejsca w Mistrzostwach
Młodzików w Szabli i I miejsca w
Drużynowych Mistrzostwach Polski
 Kamil Niedbał, tancerz, ważniejsze
osiągnięcia sportowe to zajęcie V
miejsca na I Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Towarzyskiego w Rudzińcu i VI
miejsca w Otwartym Turnieju Tańca
Towarzyskiego „II Ślaska Wiosna 2013”
w Knurowie
 Wiktoria Rubak, laureatka nagrody I
stopnia w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego "FOX", zajęła I
miejsce w panelu dyskusyjnym
„Wielkie Debatowanie – Powiatowy
M i s t r z D e b a t S z k ó ł
Ponadgimnazjalnych” oraz III miejsce w
Powiedzie Będzińskim w
Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur”
 Weronika Żukowska i Kinga
Żukowskie, lekko atletki, których
ważniejsze osiągnięcia sportowe to
zajęcie I miejsca w sztafecie 4x400m w
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Juniorów
Młodszych – Eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży i IX miejsca na
Mistrzostwach Świata Szkół w
Lekkiej Atletyce
 Fabian Duda, tancerz, I
miejsce w zawodach
Sosnowiec Dance Cup i II
miejsce na konkursie TTT
Silesiana Opole 2013.
Podczas uroczystości
wręczenia stypendiów Wójt
Gminy Psary pogratulował
laureatom i życzył dalszych
sukcesów. Następnie, wszyscy
zgromadzeni mieli okazję
zapoznać się z osiągnięciami
nagrodzonych osób i
porozmawiać z nimi o ich
planach na przyszłość. Red.
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Wizyta rosyjskich uczniуw w gimnazjum w Psarach
Pierwszy tydzień października
upłynął w psarskim gimnazjum pod
znakiem rewizyty rosyjskich uczniуw i
nauczycieli ze Szkoły nr 1 dla uczniуw
niewidomych i niedowidzących z Sankt
Petersburga.
Jak pisaliśmy we wcześniejszym
numerze naszej lokalnej gazety,
gimnazjaliści polscy i rosyjscy spotykali
się w ramach wymiany młodzieżowej,
która jest współfinansowana przez
Centrum Polsko – Rosyjskiego
Porozumienia i Dialogu w Warszawie.
Spotkanie obfitowało w liczne
aktywności i atrakcje. Młodzież realizuje
w ramach wymiany temat „Życie
codzienne Polaków i Rosjan”, toteż
wszystkie działania podporządkowane
były tejże tematyce. Poznawanie siebie
odbywało się poprzez wiele dziedzin
życia takich jak: historia, tradycje i
kultura, religia, kuchnia, zabytki,
wypoczynek i rekreacja.
Uczniowie i nauczyciele zamieszkali
w domach rodzin polskich, co było
najlepszym sposobem poznawania
naszej codzienności, bo wspólne posiłki,
rozmowy, spędzanie wolnego czasu są
w takich sytuacjach nieocenione.
Ponadto pokazaliśmy naszym kolegom
takie miejsca jak pałacyk prezydenta RP
w Wiśle, który zachwycił wszystkich swą
niebanalną architekturą, wystrojem oraz
położeniem. Spacer po naszym
ulubionym kurorcie zakończyliśmy
biesiadą w towarzystwie górala, który
opowiadał o tamtejszych zwyczajach i
tradycjach. Regionalna kuchnia i
wspólna zabawa dopełniły reszty.
Obowiązkowym punktem wizyty
Rosjan było zwiedzanie Muzeum
Auschwitz i Brzezinki. Trzeba przyznać,
że nasi goście bardzo przeżyli to, co
zobaczyli i wielokrotnie dziękowali za
możliwość zobaczenia tego miejsca.
Kolejnym etapem poznawania
ważnych dla Polaków miejsc była
Wieliczka. Tu oczywiście odbyło się
zwiedzanie zabytkowej trasy, a ponadto
wielką atrakcją okazał się wspólny
nocleg w podziemiach. I nauczyciele, i
uczniowie świetnie się czuli i bawili.
Jeśli nasi goście mieli poznać część
naszej historii, to mogło się to odbyć
tylko w Krakowie. Miasto jak zwykle nie
zawiodło i zrobiło wielkie wrażenie.
Słoneczna pogoda, mnóstwo turystów,
właściwa dla tego miejsca atmosfera
zrobiły swoje – oczarowały Rosjan. Nie
chcieli stamtąd odjeżdżać i zapowiadali,
że jeszcze tu kiedyś wrócą.

Wspólne zdjęcie uczestników wymiany w Wieliczce.

Uczniowie z Rosji podczas wizyty w psarskim magistracie zdawali władzom wiele pytań.

Niedziela była okazją do pokazania
Częstochowy, bo tylko tam można
naprawdę uzmysłowić obcokrajowcom
znaczenie religii w życiu Polaków i
historii Polski.
Region, w którym żyjemy, i tradycje z
nim związane zaprezentowaliśmy
naszym zagranicznym kolegom na
przykładzie Nikiszowca, Muzeum
„Górnośląski Park Etnograficzny w
Chorzowie” oraz Muzeum Chleba w
Radzionkowie.
Niewątpliwie jednym z
najprzyjemniejszych elementów tego
bogatego programu rosyjskiej wizyty
było spotkanie wszystkich uczestników
projektu tj. rodziców, uczniów i
nauczycieli w szkolnej bibliotece, gdzie
przy śpiewie i zabawie mogliśmy
spożywać rozmaite specjały naszej
kuchni regionalnej. Trzeba przyznać, że
rodzice bardzo się postarali,
przygotowali mnóstwo pysznego
jedzenia i łakoci. Zresztą wieczór był
naprawdę czarujący, nikomu nie chciało
się iść do domu.
Wtorek był ostatnim i najważniejszym
dla wszystkich uczestników dniem

wizyty. Rozpoczął się od przyjęcia
naszych gości przez władze
samorządowe w Urzędzie Gminy Psary.
Następnie w sali gimnastycznej
gimnazjum w obecności władz gminy,
całej społeczności uczniowskiej i
nauczycieli odbyło się uroczyste
podsumowanie projektu, podczas
którego zaprezentowano pokaz dorobku
ze wszystkich etapów wymiany.
Ponadto obie strony przygotowały
programy artystyczne, które uświetniły
uroczystość. Warto tutaj wspomnieć, że
nasi niewidomi i niedowidzący koledzy
dali wspaniały popis umiejętności
wokalnych i tanecznych.
Uczestnicy obydwu stron ocenili
projekt bardzo wysoko i wyrazili
nadzieję na kontynuację działań w
podobnych przedsięwzięciach,
podkreślali fakt, że wiele się o sobie
wzajemnie dowiedzieli. Gimnazjaliści
z Psar.
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE BIEDRONEK
Od września bieżącego roku
w Szkole Podstawowej im. Tadeusz
Kościuszki w Dąbiu funkcjonuje trzeci
oddział przedszkolny – dzieci
trzyletnich. Najmłodsi podczas pobytu
w przedszkolu mają stworzone
odpowiednie warunki do wspólnej,
bezpiecznej zabawy i nauki. Już od
sierpnia odbywały się w nim zajęcia
adaptacyjne, których celem było
złagodzenie stresu związanego
z zaadoptowaniem się w nowym
środowisku oraz zintegrowanie grupy.
Dzieci szybko „zadomowiły się”
w przedszkolu i chętnie uczestniczą
w zajęciach. W tym czasie zdobyły

wiele nowych umiejętności, którymi
chciały pochwalić się przed swoim
rodzicami. Wspaniałą okazją do tego
b y ł o P A S O W A N I E N A
PRZEDSZKOLAKA. Tym ważnym
dniem był 16 października, gdyż
właśnie w tym dniu nasi najmłodsi
milusińscy poprzez akt pasowania
zostali oficjalnie włączeni do grona
przedszkolnej braci.
Było to duże
przeżycie dla dzieci oraz ich rodziców
i opiekunów.
Maluszki śpiewały
piosenki oraz recytowały wierszyki,
które zostały nagrodzone gromkimi
brawami przez zaproszonych gości.
Następnie pani dyrektor wielkim

ołówkiem pasowała każdego 3-latka
i n a d a w a ł a m u m i a n o
PRZEDSZKOLAKA. Grupa otrzymała
nazwę „Biedronki”. Aby dobrze
zapamiętać swój symbol, dzieci
otrzymały w prezencie szklaną
zawieszkę z biedronką, a także
pamiątkowe dyplomy z tekstem
przyrzeczenia. Podczas uroczystości
panowała miła atmosfera, która na
pewno na długo pozostanie w pamięci
dzieci. Całej gromadce życzymy
radosnych dni w przedszkolu,
a rodzicom gratulujemy zdolnych
pociech!
SP Dąbie

W MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE
W Szkole Podstawowej w Dąbiu
w klasie II realizowana jest innowacja
z zakresu edukacji regionalnej. To
dzięki niej od najmłodszych lat
uczniowie poznają przeszłość, tradycję
i kulturę ziemi rodzinnej, a przez to
budzi się u nich przywiązanie do
regionu. Jedną z najciekawszych
i najskuteczniejszych form pracy
służącą poznawaniu „małej ojczyzny”
są wycieczki po okolicy i regionie, gdyż
podczas bezpośredniej obserwacji
uczniowie najszybciej chłoną wiedzę,
a przez to poznają historię i kulturę
regionu. 18 października na taką lekcję
historii uczniowie klasy I i II wybrali się
do Muzeum Zagłębia w Będzinie. Na
kilka godzin „przenieśli się” w odległe,
historyczne czasy. Najpierw zagościli
w XVIII wiecznym Pałacu

Mieroszewskich. Spacerując po
pięknych salach poznawali legendy
o mieszkańcach pałacu: Błękitnej
Ludwice i jej pradziadku Kazimierzu
Mieroszewskim, podziwiali stylowe
meble, zastawy z porcelany, srebra,
piękne kominki, piece kaflowe oraz
polichromie - najstarsze na terenie
Zagłębia Dąbrowskiego zachowane
w budowli świeckiej. Zwiedzili również
„Izbę zagłębiowską” oraz wystawę
„W osadzie łużyckiej
i średniowiecznym grodzie”. Następnie
zagościli w średniowiecznym zamku,
na którym to w zamierzchłych czasach
gościł diabeł Boruta. Na dziedzińcu
z zainteresowaniem wysłuchali
ciekawej legendy, która głosi, że ten
tajemniczy mieszkaniec opuszczając
zamek, oderwał od swych szat guzik

i rzucił go do Przemszy mówiąc, by
zawsze toczyła ona czarne wody. I tak
do dziś Czarna Przemsza toczy czarne
wody. Zaintrygowani opowieścią udali
się do komnat zamku, gdzie obejrzeli
bogate zbiory broni białej i palnej oraz
uzbrojenia ochronne. Ostatnim celem
wycieczki było zwiedzenie
znajdującego się u podnóża Góry
Zamkowej cmentarza żydowskiego –
kirkuta. Zwiedzając cmentarz dzieci
oddały cześć zmarłym
i poznały
historię życia dawnych mieszkańców
Będzina. Zadowoleni i pełni nowych
wrażeń wrócili do codziennych zajęć,
zachowując w pamięci cząstkę historii
naszego regionu.
SP Dąbie
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ODKRYWAMY SOLILANDIĘ
14 października uczniowie klas IVVI Szkoły Podstawowej w Gródkowie
wyruszyli na wycieczkę po
podziemnym muzeum - kopalni soli
w Wieliczce. Wspaniałe kaplice,
urokliwe podziemne jeziora
solankowe, oryginalne urządzenia oraz
zachowane ślady prac górniczych, dają
wyobrażenie o zmaganiach naszych
przodków z żywiołami, o ich pracy,
pasjach i wierzeniach. Doceniła to
organizacja UNESCO, wpisując
kopalnię na listę dziedzictwa
kulturalnego. Podczas wędrówki
podziemnymi korytarzami
towarzyszyła nam legendarna postaćSkarbnik. Podczas spaceru po kopalni
zdobyliśmy wiedzę, którą od razu

mogliśmy sprawdzić
rozwiązując quizy i biorąc
udział w konkurencjach
wzorowanych na dawnych
pracach górniczych.
Interaktywne, pełne przygód
i wyzwań zwiedzanie
połączone z wieloma
interesującymi zadaniami, było
dla nas wspaniała okazją do
integracji i zdobywania
nowych doświadczeń.
Wycieczka zakończyła się
"słonymi" zakupami
w kompleksie komór 125
metrów pod ziemią.
SP GRУDKУW

ODKRYWAMY TAJEMNICE PRZYRODY
W ostatnim czasie przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego
w Gródkowie uroczyście witały nową
porę roku – Jesień. Podczas jesiennych

spacerów po okolicy i zabaw na
świeżym powietrzu mogły
zaobserwować jak wszystko dookoła
się zmienia i świat nabiera nowych
kolorów. Dzieci
p r o w a d z i ł y
kalendarz pogody, na
którym zaznaczały
zmieniające się
w a r u n k i
atmosferyczne.
W czasie odbywania
wycieczek do parku i
lasu uważnie
słuchały wypowiedzi
nauczyciela na temat
różnorodnych
drzew, krzewów,
z w i e r z ą t
i ptaków żyjących

w lasach i parkach. Miały okazję zebrać
jesienne skarby: kasztany, żołędzie,
szyszki i liście, z których później
tworzyły piękne kompozycje.
Zakończeniem tematu było
stworzenie przez dzieci pod kierunkiem
nauczyciela ogromnej zielonej makiety,
na której umiejscowiły „prototypy”
drzew, roślin i zwierząt
zamieszkujących las. Całość ozdobiły
kasztanami, żołędziami, szyszkami i
liśćmi przyniesionymi do przedszkola
ze spacerów. Dzieci wykonały piękną
pracę, a oglądający ją rodzice byli pod
wielkim wrażeniem umiejętności
i zdolności swoich dzieci, z których są
bardzo dumni.
PRZEDSZKOLE - SP Grуdkуw

Warsztaty papiernicze
10.10.2013r pierwszoklasiści
z naszego gimnazjum wybrali się na
warsztaty papiernicze, które odbyły się
w MBP w Psarach. Dowiedzieli się tam
bardzo wiele na temat technik
wytwarzania papieru, jego barwienia,
oraz tworzenia pieczęci i kaligrafowania
gęsim piórem. Mieli szansę wytworzyć

własne kartki papieru zgodnie
z pradawnym obyczajem. Dowiedzieli
się także sporo o japońskiej technice
barwienia papieru. Z jej
wykorzystaniem barwili najpierw wodę,
a później kartki, na których powstawały
różnobarwne cienie. W końcowej
części zajęć wykonywali pieczęcie

Cześć!
Nazywam się Michał Kamiński,
jestem uczniem piątej klasy Szkoły
Podstawowej w Gródkowie.
Myślę, że nie przesadzam, mówiąc,
że sport, a ściślej tenis, to całe moje
życie. Zacząłem moją przygodę
z tenisem gdy miałem sześć lat, a moim
pierwszym trenerem był mój tata.
Początki były bardzo trudne, ale
z czasem wszystko stawało się coraz
łatwiejsze.
Tenis to bardzo trudny sport,
wymaga ogromnego
wysiłku
i poświęcenia. Trenuję po dwie godziny
dziennie. Oprócz gry w tenisa, dwa razy
w tygodniu mam zajęcia
ogólnorozwojowe, a z moim bratem

uczęszczam także na treningi
koszykarskie. Większość weekendów
spędzam na turniejach tenisowych
w różnych miastach Polski. Latem tego
roku miałem okazję trenować
z zawodnikami z całego świata
w Akademii Tenisowej w Hiszpanii.
M o i m n a j w i ę k s z y m
dotychczasowym sukcesem jest III
miejsce w Mistrzostwach Śląska do lat
12-tu. Mam też na koncie kilka
zwycięstw w turniejach wojewódzkich.
Tenis to naprawdę fajne zajęcie ale
pochłania bardzo dużo czasu, którego
często mi brakuje na zabawę, kolegów
i naukę.
SP GRУDKУW

podobne do tych, którymi królowie
oznaczali swoje listy i edykty. Potem,
gęsim piórem zamoczonym
w kałamarzu, podjęli się trudnej sztuki
pisania. To bardzo ciekawe
doświadczenie i wspaniała lekcja
historii.
Aleksandra Jarecka, Gimnazjum Psary
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Jesienny festiwal witaminowy
Nadchodzi jesień… Dni coraz
chłodniejsze i pogoda w kratkę, raz
słońce, raz wiatr z deszczem chłoszcze
nas po twarzy. W tym okresie bardzo
często padamy ofiarą różnych infekcji
przez brak odpowiedniego ubioru
i nieprawidłową dietę. O tym jak ważne
jest prawidłowe odżywianie dla naszego
organizmu i układu odpornościowego
mówiliśmy na zajęciach techniki. Tak
nielubiane przez nas drugie śniadanie,
czyli kanapka, którą nosimy w plecaku,
często decyduje o naszej aktywności
i samopoczuciu w szkole. Podczas lekcji
zorganizowaliśmy festiwal witamin.
Każdy z nas przygotował „kanapkę
z fantazją”. Na talerzykach pojawiło się
drugie śniadanie, kanapki o różnych
wzorach i kształtach, z ogromną porcją
witamin. Już po pięciu minutach

w klasie zaczęło
w s p a n i a l e
pachnieć - to
zasługa świeżych
warzyw, za którymi
nie wszyscy
przepadamy.
W roli szefa kuchni
lepiej sprawdzili się
chłopcy. Dzięki ich
inwencji powstały
kanapki statki,
bezludne wyspy,
biedroneczki.
Gdybyśmy
ile trudu kosztuje to nasze mamy.
codziennie zjadali
takie bomby witaminowe z pewnością
uniknęlibyśmy wstrętnych przeziębień
Alicja Galeja i Edyta Gęgotek, kl. VI
i grypy. Dzięki temu, że sami
ZSP nr2 w Sarnowie
przygotowaliśmy sobie posiłek, wiemy

ŚWIĘTO DRZEWA I PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Nie byłoby nic nadzwyczajnego
w obchodach Święta Drzewa, gdyby
nie połączenie tego wydarzenia ze
smacznymi pieczonkami w jesienny,
ciepły dzień. A właśnie tak było 9
października w naszej szkole. Po trzech
lekcjach zgromadziliśmy się na sali
gimnastycznej, gdzie najpierw

uczniowie klasy IIa przedstawili nam
wspaniałe piosenki i wiersze
o drzewach. Następnie odbyły się
konkursy dla klas młodszych, które
poprowadziła pani dyrektor.
Przedstawiciele klas pierwszych
dzielnie odgadywali zagadki dotyczące
m. in. różnych gatunków drzew.
Kolejnym punktem
imprezy był występ
uczniów klasy Vb,
w
k t ó r y m
przedstawiono
krótkie informacje
o lesie i jego
pożytecznym
wpływie na nasze
życie. Po tym
w y s t ę p i e
przedstawiciele klas
II i III przystąpili do
k o n k u r s u
ekologicznego, gdzie
odpowiadali na
pytania zadawane
przez panią dyrektor.
Po występie
Gromady Zuchowej

„ L e ś n e
S k r z a t y ”
i uczniów klasy VIa nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Drzewa” przeprowadzonego
w klasach IV – VI. Nagrodzeni
uczniowie to: Julia Cicha Va, Karolina
Palka Va, Maksymilian Surowiec Va,
Karolina Trzęsimiech Va, Agnieszka
Totoś VIa, Oliwia Gwizd IVb, Marta
Kozieł IVa, Jakub Skórka Va, Marcelina
Zięba IVb, Weronika Tajer VIa, Julia
Ciemięga Vb, Mateusz Flak Vb, Kamil
Marek IVa, Agata Pytlik VIa, Patryk
Białas Vb.
Ale to nie koniec świętowania. Po
długich i bardzo ciekawych występach
uczniowie całej szkoły udali się na plac
szkolny skąd dochodził wspaniały
zapach pieczonych ziemniaków. Dzięki
pomocy naszych rodziców szybko
mogliśmy zasmakować wspaniałych
ziemniaków pachnących dymem
z ogniska. Ach co za smak! Dziękujemy
wszystkim za zorganizowanie nam tak
wspaniałego święta!
Julia Ciemięga, SP Strzyżowice

Święto Edukacji Narodowej w ZSP nr 1 w Strzyżowicach
Dzień Edukacji Narodowej jest
bardzo szczególnym świętem dla
wszystkich nauczycieli i całej

społeczności uczniowskiej. My
uczniowie zawsze staramy się
podziękować wszystkim
nauczycielom za ich
trud włożony
w
n a s z e
wychowanie
i wykształcenie.
W tym roku
szkolnym Samorząd
Uczniowski pod
kierunkiem jednego
z opiekunów – pani
Mileny Neugebauer
zorganizował
akademię dla
nauczycieli, podczas

której nastąpiło uroczyste wręczenie
„Oskarów” naszym wychowawcom
i nauczycielom. Każdy z nich wraz
z panią dyrektor otrzymał swojego
Oskara - oczywiście każdy w innej
kategorii. Nauczyciele byli bardzo
zaskoczeni, a my dumni z siebie, że
tak udała się nam ta niespodzianka.
Oczywiście zdarzenie to nie miałoby
miejsca, gdyby nie pomoc naszych
sponsorów, dzięki którym mogliśmy
zakupić te figurki. Bardzo gorąco im
za to dziękujemy.
Samorząd Uczniowski
ZSP nr 1 w Strzyżowicach
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Ambasadorzy Niemożliwego – gimnazjaliści z Psar
Dnia 23.10.2013r. odbyło się
w Katowicach spotkanie młodzieży
„Ambasadorzy Niemożliwego –
Młodzi dla Młodych” zorganizowane

w ramach Śląskiego Kongresu Oświaty.
Gminę Psary reprezentowały
uczennice Gimnazjum im.
J.Piłsudskiego w Psarach i jednocześnie
członkinie Młodzieżowej Rady Gminy
Psary: Kamila Bury i Ewa Białas pod
czujną opieką pana Krzysztofa Kopki.
Wszystkich uczestników
zgromadzonych w auli im. Kazimierza
Lepszego w rektoracie Uniwersytetu
Śląskiego powitali przedstawiciele
Fundacji „Dzieci ulicy” –
współgospodarze spotkania. Następnie
głos zabrali zaproszeni goście:
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk,
Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber
oraz pracownicy naukowi
Uniwersytetu Śląskiego. Każdy z nich

opowiadał o swoich doświadczeniach
w pracy dla innych i zachęcał do
przełamywania barier. Każdy ma
bowiem jakieś swoje Himalaje, których
pokonanie daje pewność siebie
i zwiększa zaangażowanie w bieżącą
pracę. Nasze przedstawicielki wzięły
aktywny udział w prezentacjach
młodzieżowych rad gmin i miast oraz
przyjęły wraz z innymi uczestnikami
spotkania „List Ambasadorów
Niemożliwego” skierowany do
wszystkich, którzy nadal zastanawiają
się czy zrobić pierwszy krok w drodze
na szczyt swoich marzeń.
Gimnazjum Psary

„ Dzień Darуw Jesieni” w ZSP nr 1 w Strzyżowicach
W piątek 11 października 2013 roku
moja klasa miała „Dzień Darów Jesieni”,
który zorganizowała nasza
wychowawczyni pani Milena
Neugebauer. Podczas tego dnia
mieliśmy wiele atrakcji. Próbowaliśmy
rozwiązać zagadki dotyczące jesieni i jej
darów pochodzących z pól, lasów,

sadów i ogrodów. Dużo frajdy i radości
sprawiły nam rebusy i szarady.
Oczywiście przynieśliśmy do szkoły
różnorodne okazy warzyw i owoców
z naszych ogrodów i sadów
i urządziliśmy z nich kącik przyrody
w klasie. Na koniec dnia nadszedł czas
na pyszny poczęstunek, który każdy

z nas przyniósł ze sobą do szkoły. Każde
danie miało być przygotowane z darów
jesieni, a więc nie zabrakło na przykład
pysznego ciasta z dyni z żurawiną.
Dzień był wspaniały, a poczęstunek
bardzo smaczny.
Paweł Kil, Klasa II a

„ Dzień Sałatek Warzywnych”
W dniu 10 października 2013 roku
nasza wychowawczyni pani Milena
Neugebauer zorganizowała naszej
klasie „ Dzień Sałatek Warzywnych”.
W tym dniu każdy z nas przyniósł
produkty na swoją ulubioną sałatkę
warzywną. Potem bawiliśmy się
w kucharzy przygotowując te sałatki. Ich

rodzajów było tyle ile nas w naszej
klasie: z ryżem, z oliwkami, z szynką czy
też tradycyjne. Śmiechu było co
niemiara, ale największą przyjemność
mieliśmy z jedzenia.
Filip Kotuła , Klasa II a

Sznupek w ZSP nr 1 w Strzyżowicach
15 października 2013 roku
odwiedził nas w naszej szkole Sznupek
wraz z policjantem i policjantką
z wydziału ruchu drogowego. Podczas
tego spotkania rozmawialiśmy
o znakach drogowych i ich rodzajach.
Obejrzeliśmy również prezentację
związaną z bezpiecznym poruszaniem
się po drodze. Pan policjant kierował
ruchem drogowym, ale zamiast
pojazdów byliśmy my uczniowie z klas I
i II. Potem nadszedł czas na konkurs
wiedzy o ruchu drogowym – najlepsi

z nas otrzymali po tabliczce
czekolady. Jednak nie był to koniec
niespodzianek - każdy
z nas otrzymał znaczek
odblaskowy oraz maskotkę
pancernika. Oczywiście na
zakończenie nadszedł czas na
zabawę i zdjęcie ze Sznupkiem.
Miło spędziliśmy czas, ale również
podszkoliliśmy naszą wiedzę na
temat zasad ruchu drogowego.
Emil Libiszowski
Klasa II a, SP Strzyżowice

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






Gimnazjum im. marszałka Jуzefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak wGrуdkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

STOPKA RFEDAKCYJNA:





Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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VIII Festiwal „Krуlowej Anielskiej Śpiewajmy” za nami
W pierwszych dniach października
w naszej gminie odbył się VIII
Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnych
„Krуlowej Anielskiej Śpiewajmy”.
Jak co roku festiwal organizował
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
oraz Parafia pw. NMP Królowej Świata w
Strzyżowicach.
Przesłuchania wszystkich
zgłoszonych do udziału w Festiwalu
uczestników odbyły się 8 października w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie, a Koncert Laureatów 13
października w Kościele pw. NMP
Królowej Świata w Strzyżowicach.
Wokalistów i zespoły oceniało Jury w
składzie: Grażyna Wikarek-Meus –
wieloletni dyrektor Szkoły Muzycznej w
Będzinie, Tomasz Bańka - historyk,
historyk sztuki delegowany przez
proboszcza strzyżowickiej Parafii ks.
Sławomira Karasia.
Po wysłuchaniu wszystkich
uczestników konkursu jury zdecydowało
nagrodzić: w kategorii zespoły
Śpiewacze I miejscem uhonorowano
Zespół „Zagłębianki” z Sarnowa,
I I m i e j s c e p r z y z n a ł o
„Wymysłowiankom” z sąsiedniej gminy
Bobrowniki, III miejsce zdobył Zespół

„Górzanie”. Wśród dorosłych solistów
wyróżniono Marię Trefon ze Strzyżowic i
Annę Kocot z Wymysłowa. W kategorii
dziecięcej I kiesce zdobył Piotr Sadowski
z Rogoźnika, II Piotr Konieczny z Dąbia a
III Paulina Hamera ze Strzyżowic.
Wyróżniono dodatkowo Jakuba Bizana z
Dąbia i Nikolę Krakowiecką z Rogoźnika.
Wszystkim laureatom piękne nagrody
książkowe wręczyli podczas uroczystego
koncertu w strzyżowickiej świątyni Wójt
Gminy Sary Tomasz Sadłoń i Sekretarz
Gminy Mirella Barańska-Sorn. Proboszcz
Parafii ze Strzyżowic obdarował ponadto

dorosłych wykonawców książką –
monografią parafii wydaną w tym roku
z okazji jubileuszu 50-lecia
duszpasterstwa rzymsko-katolickiego
w Strzyżowicach, a dzieci otrzymały od
księdza bombonierki i czekolady.
Gratulacje laureatom i podziękowania
jurorom przekazała Dyrektor GOK
Anna Nagły. Zarówno przesłuchania
odbywające się w GOK, jak też koncert
laureatów miały bardzo podniosły
nastrój i wzruszającą atmosferę. GOK

Jednym z laureatów tegorocznego festiwalu był zespół „ZAGŁĘBIANKI” z OK w Sarnowie.

Strzyżowicka placуwka laureatem ogуlnopolskiego konkursu
Zespуł Szkolno – Przedszkolny Nr 1
w Strzyżowicach po raz trzeci
laureatem 10 edycji programu Święto
Drzewa. Program pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwa Środowiska zachęca do
podejmowania działań na rzecz
ochrony środowiska i klimatu.

Święto Drzewa jest programem
edukacji ekologicznej Klubu Gaja
realizowanym od 2003 roku, którego
inauguracją jest ogólnopolska i
międzynarodowa akcja sadzenia drzew
co roku 10 października. Święto
Drzewa to także interesujące konkursy,
w których zwycięzcy otrzymują

Dyrektor ZSP w Strzyżowicach -trzecia od lewej- ze statuetką Czarodziejskiego Drzewa.

nagrody – statuetki Czarodziejskiego
Drzewa, Pegaza oraz Drzewa Roku,
wręczane laureatom w Warszawie oraz
w Katowicach.
15 października przed Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteką
Akademicką w Katowicach wręczono
nagrody laureatom, którzy z różnych
przyczyn nie mogli odebrać ich w
Warszawie.
To już kolejna statuetka dla
strzyżowickiej placówki, tym razem „za
niezwykle oryginalną akcję artystyczną
Żywe rzeźby, która posłużyła do
promocji Święta Drzewa na terenie
sołectwa Strzyżowice”. Nagrodę z rąk
Prezesa Klubu Gaja Jacka Bożka
odebrała dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 1 p. Dorota
Pronobis – Kościńska, która była
pomysłodawcą i realizatorem
nagrodzonej akcji plastycznej.
Dzieci i uczniowie zespołu już
rozpoczęli działania związane z 11
edycją programu. Obecnie
przygotowują akademię inaugurującą
Święto Drzewa, konkursy, akcje
sprzątania lasu. Planują również
happeningi i sadzenie drzew. ZSP
Strzyżowice.
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Bicie rekordu w ratowaniu życia w Sarnowie
W środę 16 października Zespуł
Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie
włączył się w akcję "Restart a Hart" w
ramach Europejskiego Dnia
Przywracania Czynności Serca.
W samo południe uczniowie wraz z
nauczycielami przystąpili do
ustanowienia rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji oddechowo –
krążeniowej przyłączając się do wielu
innych grup w kraju, biorących udział w
ogólnopolskiej akcji pod patronatem
Polskiej Rady Resuscytacji i Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczniowie kolejno wykonywali masaż
serca na fantomach, a wszyscy którzy
czekali na swoją kolej oglądali transmisję
na żywo z przebiegu akcji w Warszawie,
za pośrednictwem Internetu, co
pozwoliło na wspólne bicie rekordu z
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
pod przewodnictwem Jerzego Owsiaka.
Cała akcja trwała 30 minut, wzięli w niej
udział uczniowie klas I-VI. Wszyscy z
dużym zaangażowaniem włączyli się do
tak ważnego dla nas wydarzenia,

Uczniowie z ZSP w Sarnowie bili rekord w ratowaniu ludzkiego życia.

poprzez które chcemy zwrócić uwagę na
to, jak istotna jest umiejętność udzielania
pierwszej pomocy.
Zespół Szkolono – Przedszkolny Nr 2
w Sarnowie od wielu lat uczestniczy w
akcjach organizowanych przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Aktywnie

włącza się w jej działania, m.in. w
program „Ratujemy i uczymy ratować”.
W tym dniu w szkole w biciu
rekordu wzięło udział ponad 190 osób.
ZSP w Sarnowie.

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo naszych dzieci jest
tematem niezwykle ważnym i zawsze
aktualnym. Wszyscy dobrze wiemy, że
lepiej jest zapobiegać niż leczyć.
Dlatego też 24.10.2013 r do ZSP Nr 2 w
Sarnowie przybyli policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie
Starszy sierżant Piotr Kuśka i aspirant
Bogusław Rzeszutko, w towarzystwie
sympatycznego Sznupka (maskotki
śląskiej policji) przedstawili najpierw
uczniom, a potem przedszkolakom
podstawowe zasady bezpiecznego
zachowania, zapoznali zebranych z:
niebezpieczeństwami jakie mogą czyhać
na dziecko na drodze, sposobami
unikania lub pokonywania ich,
podstawowymi zasadami bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym,
znaczeniem noszenia różnych
elementów odblaskowych, zasadami
podróżowania dziecka samochodem.
Policjant Piotr Kuśka szczególną
uwagę zwrócił na niebezpieczeństwo
wynikające z kontaktami z
nieznajomymi osobami. Przestrzegał
przed otwieraniem drzwi obcym,
rozmowach z nieznajomymi i
częstowaniem się od nich słodyczami
bądź napojami, zwrócił uwagę na
p r aw i d ł o w e z ach o w an i e w o b e c
agresywnych zwierząt, szczególnie

psów. Uczniowie i przedszkolacy
aktywnie ćwiczyli pozycję żółwika. W
ramach niespodzianki wszyscy
uczestnicy spotkania mieli okazję
wzięcia udziału w sesji fotograficznej
mającej na celu zaprezentowanie siebie i
swojej grupy w towarzystwie policjanta
oraz pluszowego Sznupka.

Uwieńczeniem spotkania były
wręczane prezenty. Policjant Piotr
Kuśka podarował przedszkolakom
kolorowanki i odblaski, a maluchy
obdarzyły funkcjonariuszy laurką i
własnoręcznie wykonanymi
prezentami. ZSP w Sarnowie.

Przedszkolacy z Sarnowa z psem Sznupkiem.
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Koncert zespołu Dwie Korony w Preczowie
W niedzielne październikowe
popołudnie w Ośrodku Kultury w
Preczowie, piękną polską jesień oraz
nowy sezon kulturalny w naszej gminie
zainicjował zespуł Dwie Korony.
Koncert pod tytułem „Jesień idzie
p r z e z p ar k ” , b ę d ący s k ł ad an k ą
najbardziej popularnych utworów
Czerwonych Gitar przyciągnął wielu
mieszkańców sołectwa i gminy, którzy
wraz z muzykami wybrali się w
sentymentalną podroż, do czasów
świetności polskiej muzyki
rozrywkowej.
Koncert w dużej mierze poświęcony
był pamięci wspaniałego polskiego
wokalisty oraz kompozytora Krzysztofa
Klenczona. Jednak w programie znalazły
się również dobrze znane wszystkim
amatorom polskiej sceny muzycznej,
utwory Seweryna Krajewskiego. Zespół
został bardzo ciepło przyjęty przez
przybyłą publiczność, która śpiewając
wraz z nimi, gromkimi brawami
nagradzała każdy kolejny wykonywany
utwór.
Zespół „Dwie Korony' gościł w
naszej gminie po raz drugi, w zeszłym

Zespół „Dwie korony” wykonał największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej lat `70 i `80.

roku w remizie OSP w Psarach, koncert w
wykonaniu artystów przyciągnął
rekordową liczbę, ponad 200
mieszkańców. Wśród gości,którzy tego
wieczoru przybyli na koncert byli:
Przewodniczący Gminy Psary – Jacenty

Kubica wraz z radnymi, Sekretarz
Gminy Psary – Mirella Barańska – Sorn,
Dyrektor GOK – Anna Nagły, sołtysi
oraz przedstawiciele lokalnych
organizacji społecznych.
GOK

System opłat za zajęcia sportowe dla dorosłych w GOK-u
Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Psary od nowego sezonu wprowadził do
swojej oferty zajęcia sportowe dla
dorosłych: zumbę, aerobik oraz jogę. W
związku z istniejącym już od ponad roku
systemem opłat, na zajęcia sportowe
zostały wprowadzone karnety wstępu.
Karnet wydawany jest na podstawie
paragonu (wpłata dokonana w kasie
GOK) lub potwierdzenia dokonania
przelewu za udział w zajęciach. Karnet

jest ważny przez miesiąc i obowiązuję na
terenie konkretnej placówki, w której
odbywają się zajęcia. Średnio
obejmuje 4 wejścia na miesiąc. W
przypadku niewykorzystania wejścia,
nieobecność można odrobić w innej
placówce, informując o tym opiekuna
placówki przed rozpoczęciem zajęć.
Niewykorzystane wejścia nie
przechodzą na kolejny miesiąc.
Pełną kwotę należy wpłacić na

początku każdego miesiąca (do 10 dnia
miesiąca). Koszt poszczególnych zajęć:
aerobik 20,00 pln, zumba 30,00 pln
oraz joga 30,00 pln za miesiąc.
Szczegółowy harmonogram zajęć
dostępny jest na stronie
www.gok.psary.pl. Więcej informacji
można uzyskać u opiekunów w
poszczególnych placówkach
Gminnego Ośrodka Kultury lub pod
numerem telefonu: 32/2672259. GOK

Wуjt Gminy Psary oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
serdecznie zapraszają na

Koncert z humorem
który odbędzie się 17 listopada o godz. 17:00
w Ośrodku Kultury w Sarnowie
W programie występ kabaretowy
oraz największe śląskie szlagiery
w wykonaniu ADRIANA KURZALA

WSTĘP WOLNY!
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Po środki unijne razem z Węgrami
W połowie października wуjt spotkał
się z przedstawicielami miasta Lebeny na
Węgrzech, gdzie obie strony
rozmawiały na temat możliwości
podjęcia wspуlnej realizacji projektуw
finansowanych ze środkуw unijnych.
Wójt Tomasz Sadłoń wraz z Urszulą
Pawlik kierownikiem Referatu Rozwoju,
Promocji i Pozyskiwania Środków
zewnętrznych uczestniczyli w
dwudniowej wizycie na zaproszenie
burmistrza miasta Lebeny Kovács Gábor.
Podczas pobytu przedstawiciele
gminy zapoznali się z placówkami
oświatowymi oraz instytucjami
działającymi w mieście Lebeny, które
mogłyby podjąć współpracę z psarskimi
Wójt oraz kierownik referatu Urzędu Gminy Psary wraz z przedstawicielami
jednostkami organizacyjnymi oraz
samorządu miasta Lebeny.
stowarzyszeniami. Głównym tematem
rozmów były dostępne dla naszych
krajów programy współpracy w całości W y s z e h r a d z k i e g o , c z y i n n y c h środki unijne na projekty współpracy
międzynarodowej polegające na
finansowane z funduszy unijnych takich dostępnych programów dotacyjnych.
wymianie
doświadczeń głównie w
Obie
strony
planują
na
początku
jak Program Erasmus +, Funduszu
przyszłego roku wspólnie aplikować o zakresie kultury i edukacji. Red

Trwa nabуr do projektu „Postaw na przedsiębiorczość”
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
zaprasza osoby zainteresowane
rozpoczęciem prowadzenia
działalności gospodarczej do udziału w
Projekcie pn. „Postaw na
przedsiębiorczość” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013 Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesуw adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie.
Projekt skierowany jest do 20
mieszkańców Powiatu Będzińskiego,
którzy zamierzają rozpocząć własną
działalność gospodarczą.
W projekcie wziąć mogą udział osoby
zamieszkałe na terenie Powiatu
Będzińskiego zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Będzinie, jako osoby bezrobotne lub
poszukujące pracy, które spełnią jeden z
poniższych warunków:
 pozostają bez zatrudnienia i utraciły
pracę z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu (były zatrudnione u
pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne), lub
 są przewidziane do zwolnienia (tj.
otrzymały od pracodawcy

wypowiedzenie stosunku pracy,
stosunku służbowego lub zostały
poinformowane przez pracodawcę
prowadzącego działalność w branży
przechodzącej procesy adaptacyjne i
modernizacyjne o zamiarze
nieprzedłużenia przez niego stosunku
pracy lub stosunku służbowego), lub
 są zagrożone zwolnieniem z pracy z
przyczyn dotyczących zakładu pracy u
pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne, którzy w
ciągu ostatnich 12 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu
potencjalnego uczestnika dokonali
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn niedotyczących
pracowników.
Wszyscy uczestnicy projektu będą
objęci następującymi formami wsparcia:
 poradnictwem zawodowym grupowym
i indywidualnym;
 szkoleniem z zakresu zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej;
 indywidualną pomocą opiekuna w
zakresie dopełnienia obowiązków
wynikających z udziału w projekcie;
 przyznaniem środków na rozwój
przedsiębiorczości w wysokości do
40.000 zł;

 finansowym wsparciem pomostowym
przez pierwsze 6 miesięcy
prowadzenia firmy w wysokości 1.600
zł.
Szczegółowe informacje uzyskać
można w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego
Krasickiego 17 A, pokój 12, od
poniedziałku do piątku godz. 7:30 14:30 pod nr tel. 32 267-30-03 w. 212,
email:postaw_na_przedsiebiorczosc@
pup.bedzin.pl na stronie internetowej:
www.pup.bedzin.pl w zakładce:
projekt / Postaw na przedsiębiorczość.
Przewidywany termin rekrutacji
potencjalnych uczestników projektu:
listopad/grudzień 2013 r. PUP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Pszczelarze podsumowali rok pasieczny 2013
Zarządu Pan Tadeusz
Norman. Wśród gości był
też Nadleśniczy
Nadleśnictwa Siewierz Pan
Kazimierz Szydło. Za wkład
p r a c y n a r z e c z
pszczelarstwa w woj.
śląskim Zarząd Śl. Z.P. w
Katowicach odznaczył
pszczelarzy z gminy Psary,
kolegów: Stanisława
Tomolika i Andrzeja
Potęmpę srebrną odznaką
Śląskiego Związku
Pszczelarzy, brązową
Wójt gminy Psary wraz z Przewodniczącym Rady
odznaką kolegów: Ryszarda Gminywręczyli nagrody wyróżniającym się pszczelarzom
z terenu gminy Psary.
Łatę i Wiesława Niedbałę.
Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń i Przewodniczący Rady Gminy
Jacenty Kubica wyróżnili nagrodami
książkowymi, za kontynuowanie
tradycji bartniczych i pszczelarskich
oraz propagowanie wiedzy
pszczelarskiej wśród społeczności,
następujących pszczelarzy z naszej
gminy: Wincentego Godeckiego,
Stefana Dyrdę, Zenona Kołacza,
Zenona Będkowskiego, Jerzego Dudę,
Ryszarda Filipczyka oraz Prezesa Koła
Romana Bochenka. Prezes ZKP P.
Roman Bochenek wręczył dyplomy
kolegom: Maciejowi Czerskiemu,
Sylwestrowi Dziubie, Adamowi
Lazarowi, Jerzemu Pasamonikowi.
Włodzimierz Przyłucki odebrał
nagrodę książkową ufundowaną przez
samorząd Będzina.
Spotkanie jak każe tradycja
bartniczo pszczelarska odbyło się przy
lampce miodu pitnego i w miłej,
Uroczystość zakończenia roku pasiecznego była okazją do podziękowania za pracę
serdecznej atmosferze. Do zobaczenia
pszczelarzy również w zakresie edukacji pszczelarskiej.
za rok. Ryszard Filipczyk.

19 października br. w serdecznej i
miłej atmosferze w gronie przyjaciуł,
pszczelarze Zagłębiowskiego Koła
podsumowali prace mijającego roku.
Uroczystość odbyła się w Czeladzi,
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Wśród zaproszonych gości byli
gospodarze Gminy Psary, Wójt Tomasz
Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy
Jacenty Kubica i Dyrektor GOK Gminy
Psary Anna Nagły. Swoją obecnością,
organizatorów zaszczycili także
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Będzinie, Urzędu Miasta w Będzinie,
Wojkowicach i Czeladzi, Prezesi Kół
Pszczelarskich z Wolbromia, Siewierza i
Dzięgielowa. Śląski Związek
Pszczelarzy reprezentował Członek

Krzyż Kawalerski dla Bolesława Ciepieli
Nasz redakcyjny kolega Bolesław Ciepiela w dniu 16
października br. otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe Krzyż Kawalerski, ktуre zostało mu przyznane postanowieniem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wręczenia tego
prestiżowego orderu dokonał wicewojewoda śląski Piotr Spyra.
Uroczystość odbyła się w sali marmurowej Śląskiego Urzędu
Wojewуdzkiego.
Odznaczenie to nadawane jest między innymi za wybitne
osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki,
gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby
państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi
krajami. Bolesław Ciepiela od wielu lat wykazuje się licznymi
osiągnięciami w dziedzinie promowania kultury w gminie Psary,
powiecie będzińskim i woj. Śląskim, utrwalania historii
zagłębiowskiego górnictwa oraz wybranych miejscowości woj.
śląskiego. Jest autorem, jak i współautorem 48 książek.
Redakcja serdecznie gratuluje zdobytego odznaczenia.Red.

Bolesław Ciepiela drugi od prawej otrzymał Krzyż Kawalerski.
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Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańcуw
Wуjt Gminy Psary informuje, że istnieje możliwość pobrania
bezpłatnie dodatkowego kompostownika dla mieszkańcуw
nieruchomości zamieszkałych.
Odbiór jest możliwy w siedzibie
Urzędu Gminy Psary:
ul. Malinowicka 4, II piętro, pokój nr 214,
w terminie do dnia 30 listopada 2013r.
w godzinach pracy Urzędu:

Konkurs na maskotkę
będzińskiej policji
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie ogłasza
konkurs plastyczny pod nazwą „Maskotka
Będzińskiej Policji”. Konkurs ma charakter
otwarty i przeznaczony jest dla dzieci do lat 13.
Jego celem jest stworzenie wzoru maskotki
nawiązującej swym charakterem do policji oraz
powiatu będzińskiego.

Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń

W konkursie udział mogą wziąć tylko prace
indywidualne spełniające wymogi zawarte w
regulaminie konkursu. Konkurs startuje 1
listopada 2013r i trwa miesiąc. Prace
konkursowe należy w terminie do 30 listopada
2013r złożyć osobiście lub przesłać pocztą do
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach,
ul. Szkolna 100, 42-512 Psary od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30 – 19:00

W związku z kradzieżą w dniu 29.10.2013r. kwitariusza
przychodowego K-103 Urząd Gminy Psary unieważnia druki ścisłego
zarachowania od nr 6489306 -6489400.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń

Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem
opiekuna prawnego uczestnika, umieszczonym
jestna stronie www.ops.psary.pl oraz Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie.

poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Ogłoszenie
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Gminny Dzień Edukacji Narodowej
14 października w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbył się Dzień Edukacji
Narodowej - święto wszystkich
pracownikуw oświaty.
W tym roku podczas uroczystych
obchodów Dnia Edukacji Narodowej
zgromadzeni goście obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Sarnowie. Po zakończeniu występów
wójt gminy Psary przekazał w swoim
imieniu i władz samorządowych
serdeczne życzenia dla wszystkich
pracowników gminnej oświaty, po czym
nastąpiła ceremonia wręczania nagród
dyrektorom placówek oświatowych oraz
nauczycielom, za szczególne
osiągnięcia i pracę dydaktyczno –
wychowawczą w roku szkolnym
2012/2013.
Nagrody wójta otrzymały Panie
dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Sarnowie: Małgorzata
Barańska i Jolanta Zygmunt oraz
następujący nauczyciele: Dorota
Dąbkowska, Kinga Ćwintal, Martyna
Filipczyk, Beata Skórka, Andrzej Sztok i
Grażyna Kruczek.
Spotkanie było również okazją do
pogratulowania Ewie Wawrzak dyrektor
Gimnazjum w Psarach otrzymania
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze, którą odebrała tego
samego dnia, podczas uroczystości w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w
Dąbrowie Górniczej. Pani Ewa Wawrzak
w swojej pracy wyróżnia się nie tylko
pracą na rzecz dzieci i młodzieży, ale
również działaniami dla lokalnych grup
społecznych podczas organizacji

Uczniowie z Sarnowa podczas występu artystycznego.

Fot. Olgierd Górny/UM DG
Ewa Wawrzak - dyrektor Gimnazjum w Psarach odbiera nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej na uroczystościach w Dąbrowie Górniczej.

Nauczyciele otrzymali nagrody Wójta za wyróżniającą się pracę.

corocznego Wyścigu Kolarskiego, czy
wspomaganiu działającego w Psarach
Klubu Seniora.
Wszyscy dyrektorzy gminnych
placówek oświatowych otrzymali
podziękowania za owocną współpracę
w ubiegłym roku szkolnym, a
korzystając z tego, że są na scenie
pogratulowali Wójtowi Gminy Psary
przyznania Medalu Komisji Edukacji
Narodowej. Następnie wręczyli swoje
nagrody wyróżniającym się
nauczycielom i pracownikom.
Tradycyjnie już na koniec
uroczystości nauczyciele, którzy
zdobyli kolejny stopień awansu
zawodowego otrzymali listy
gratulacyjne i kwiaty. W uroczystości
uczestniczyło też wielu
emerytowanych pracowników
oświaty.Red.
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Złote i diamentowe gody w gminie Psary
7 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w
Grуdkowie odbyła się uroczystość 50.lecia pożycia
małżeńskiego.
Jubileusze 50-lecia zawarcia małżeństwa
obchodziło siedemnaście par. Cztery pary mieszkające
w gminie Psary mają za sobą 60 lat wspólnego życia.
Podczas uroczystości przybyłym Jubilatom medale
za wieloletnie pożycie małżeńskie wręczył Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń. W tym roku odznaczeni zostali
Państwo: Krystyna i Bogusław Bentkowscy, Wiesława i
Marian Białachowie, Irena i Bronisław Białasowie, Zofia
i Stefan Drożdzowie, Lidia i Władysław Gębscy, Zofia i
Włodzimierz Jarosowie, Stanisława i Waldemar Karcz,
Teodozja i Edward Kohuna, Maria i Władysław
Kotułowie, Helena i Jerzy Koziełowie, Czesława i
Kazimierz Pasamonikowie, Krystyna i Bolesław
Raczkowie, Stanisława i Jerzy Wyderkowie.
Wójt gminy Psary złożył gratulacje również parom, które obchodziły w
Ponadto podczas uroczystości wyróżnione zostały
tym roku 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
również pary, które obchodziły diamentowe gody, a
wśród nich znaleźli się: Danuta i Józef Dziubowie, Urzędu Gminy Psary Mirella – Barańska Sorn, Kierownik Urzędu
Wiesława i Józef Pierzchałowie, Irena i Henryk Stanu Cywilnego Teresa Celka, Sołtysi, rodzina oraz przyjaciele
Zajkowscy.
jubilatów.
Uroczystość uświetniły występy Zespołu „Nasz
Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknej rocznicy i
Gródków, oraz Dąbie, a wśród gości znaleźli się życzymy dalszych szczęśliwych lat przeżytych w zdrowiu,
Przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica wraz z radości i szczęściu. Red.
Radnymi, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Sekretarz

Jubilaci złotych i diamentowych godów w gminie Psary 2013r.

Spotkanie z historią w Muzeum Zagłębia w Będzinie
Uczniowie klasy IV Szkoły
Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego
w Sarnowie wraz z nauczycielem
historii wybrali się na odkrywanie
odległej przeszłości w Muzeum
Zagłębia w Będzinie.
Pierwszym celem wyprawy była
wystawa muzealna poświęcona
najstarszemu osadnictwu na terenie
ziemi będzińskiej z okresu epoki
kamienia i wczesnego średniowiecza.
Uczniowie mieli możliwość zobaczenia
domostw, narzędzi oraz naczyń,
którymi posługiwali się nasi
przodkowie. Poznali również zwyczaje

pogrzebowe ludzi, należących do
kultury łużyckiej. Duże zainteresowanie
wzbudziła biżuteria, która w niczym nie
przypominała obecnie używanej.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że życie w
dawnych czasach wymagało od ludzi
wielu umiejętności i pozbawione było
wygody.
Następnie uczniowie uczestniczyli
w warsztatach, które prowadziła
Aleksandra Rogaczewska. Możliwość
rozmowy z archeologiem przybliżyła
uczniom cele i zadania związane z tym
zawodem. Atrakcją warsztatów była
możliwość dotykania eksponatów, które
pochodzą z tak odległych epok

h i s t o r y cz n y ch j ak p r e h i s t o r i a,
starożytność czy średniowiecze.
Podczas wycieczki czwartoklasiści
odwiedzili również wystawę
etnograficzną, gdzie zrekonstruowano
w n ę t r z e i w yp o s aż en i e ch at y
zagłębiowskiej. Uwagę uczniów
przyciągnęły przede wszystkim
nietypowe dla naszych czasów
przedmioty codziennego użytku,
naczynia, meble oraz stroje.
Największą jednak atrakcją była
możliwość tkania na
warsztacie
tkackim oraz poznanie tradycyjnego
sposobu wyrabiania masła. ZSP
Sarnуw.

