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GMINA

PSARY
TU ŻYJE SIĘ WYGODNIEJ

Dwa projekty edukacyjne za 850 000 zł unijnej dotacji
We wszystkich szkołach
znajdujących się na terenie gminy Psary
rozpoczęła się realizacja projektуw
„Szkoła marzeń” i „Młodzież z
przyszłością” dofinansowanych z
unijnego programu Kapitał Ludzki. W
ich ramach przeprowadzonych
zostanie ponad 5 tysięcy godzin zajęć
dodatkowych. To największe
przedsięwzięcie edukacyjne
realizowane przy unijnym
dofinansowaniu w historii gminy.
Projekt „Młodzież z przyszłością” w
psarskim gimnazjum ruszył już pełną
parą. W jego ramach od listopada 2013r.
do czerwca 2015r. w szkole
prowadzone są zajęcia specjalistyczne i
korekcyjno-kompensacyjne,
dziennikarsko – redakcyjne „od słowa
do artykułu”, matematyczno –
przyrodnicze i informatyczne.
Uczniowie skorzystają również z
warsztatów w Szkolnym Centrum
Doradztwa Zawodowego i platformy
interaktywnej edukacji. Szkoła
wzbogaci się dodatkowo o nowoczesny
sprzęt dydaktyczny o łącznej wartości
11.500,00 zł w tym m.in.: zestawy
preparacyjne, zestawy laboratoryjne do
eksperymentów chemicznych, plansze

Zajęcia z przyrody w ramach projektu „Szkoła marzeń”.

interaktywne, zestaw kalkulatorów,
radiometr, generator drgań, wyposażenie
komputerowe. Ogólna wartość projektu
wynosi 219.249,03zł.
Drugi projekt nosi nazwę „Szkoła
marzeń” i jest realizowany w klasach IV –
VI szkół podstawowych. Uczestniczący
w nim uczniowie mogą korzystać w

Spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych ciepła, radości
i odpoczynku w gronie najbliższych,
a w Nowym Roku pasma sukcesуw
w życiu prywatnym oraz zawodowym.
Przewodniczący Rady
Gminy Psary
Jacenty Kubica

Wуjt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń

okresie od listopada 2013 roku do
czerwca 2015 roku z 3480 godzin
zajęć logopedycznych,
dziennikarskich, teatralnych
połączonych z udziałem w warsztatach
teatralnych oraz przedstawieniach
ciąg dalszy na str.2.
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ciąg dalszy ze str.2.
teatralnych i operowych, rozwijających
i wyrównawczych o charakterze
matematyczno - przyrodniczym
(matematyka, przyroda, informatyka),
rozwijających i wyrównawczych z
języka angielskiego, muzyczno –
tanecznych oraz zajęć z zakresu
edukacji regionalnej. Dodatkowo, dzięki
projektowi zorganizowany został system
opieki psychologiczno – pedagogicznej

w Szkole Podstawowej w Sarnowie i
Szkole Podstawowej w Dąbiu, a
uczniowie wszystkich szkół będą mogli
wziąć udział w wycieczkach
edukacyjnych i wielu konkursach.
Psarskie podstawówki wzbogacą
również swoją bazę o nowoczesne
pomoce dydaktyczne, o łącznej wartości
87.279 zł. Ogólna wartość projektu
wynosi 670.612,75zł .

Wartość obu projektów to 850
tysięcy złotych, do których gmina nie
musi angażować swoich środków
finansowych, bo wnosi jedynie wkład
niepieniężny w postaci udostępnienia
sal do przeprowadzenia zajęć. Projekty
„Szkoła marzeń” i „Młodzież z
przyszłością” zajęły czołowe miejsca
na liście rankingowej projektów
wybranych do dofinansowania. Red.

Zakończono budowę ulicy Irysуw w Psarach
Na początku grudnia odebrano
prace budowlane na ulicy Irsyуw w
Psarach, gdzie wyłoniona w drodze
przetargu firma IDUA Sp. z o.o. z Mzyk
ułożyła nową nawierzchnię z kostki
betonowej.
Firma IDUA Sp. z o.o. zakończyła
budowę ulicy Irysów w Psarach pod
koniec listopada b.r.. Ogółem powstało
w tym miejscu 750,63 metrów bieżących
nowej drogi. Nawierzchnia została
wykonana z kostki betonowej,
uregulowano również wjazdy na
posesje. Ukształtowany został także rów
przy drodze oraz wykonane
odprowadzenie wód opadowych.
Wartość inwestycji wyniosła:
485.774,72 zł brutto. Red.

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej na ulicy Irysów w Psarach.

Zamontowano nowe oświetlenie
w Grуdkowie na ulicy Wspуlnej
oraz w Preczowie na ulicy Gуrnej
Pod koniec listopada firma „Zakład Usług
Elektrycznych Roman Kwaśniak” wykonała
oświetlenie uliczne na ulicy Gуrnej w Preczowie i
Wspуlnej w Grуdkowie.
Na ulicy Górnej w Preczowie zamontowano 6
sztuk lamp oświetleniowych wraz z siecią. Wartość
inwestycji na tej ulicy wyniosła 10.917,63 zł brutto.
Z kolei na ulicy Wspólnej w Gródkowie
zamontowano 10 sztuk lamp oświetleniowych wraz z
siecią, a wartość inwestycji wyniosła: 24.484,38 zł
brutto.
Obie inwestycje przyczynią się do zwiększenia
bezpieczeństwa na wyżej wymienionych ulicach po
zmroku. Red.

Nowe lampy zużywają mniej
energii elektrycznej.

Psary prezentowały swoje osiągnięcia na konferencji PROW
Gmina Psary znalazła się w wąskim
gronie trzech samorządуw, ktуre na
konferencji podsumowującej realizację
Programu Rozwoju Obszarуw
Wiejskich w wojewуdztwie śląskim
zaprezentowały wykonane na ich
terenie projekty.
13 grudnia w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa

Śląskiego w Katowicach odbyła się
konferencja pn. „Efekty wdrażania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 w województwie
śląskim oraz perspektywa 2014-2020”. W
spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek
województwa śląskiego Stanisław
Dąbrowa, dyrektor Wydziału Terenów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Jerzy Motłoch, Stanisław Gmitruk
Dyrektor Śląskiego Oddziału
Regionalnego ARMiR oraz licznie
przybyli wójtowie i burmistrzowie.
Celem konferencji było podsumowanie
realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich woj. śląskim w
latach 2007 – 2013. Do
zaprezentowania projektów

ciąg dalszy na str.3.
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dofinansowanych z PROW-u zostały
wybrane tylko trzy gminy ze śląskiego:
Istebna, Dąbrowa Zielona i Psary.
Samorząd gminy Psary przygotował i
zgłosił do dofinansowania z PROW
ogółem trzydzieści projektów. 22
projekty zostały już wybrane do
dofinansowania, a podpisane umowy
gwarantują gminie blisko 3,8 mln zł
unijnej dotacji. 8 projektów nadal
podlega ocenie, a potencjalne
dofinansowanie do uzyskania to jeszcze
ponad 3,9 mln zł.
Obecny na konferencji wójt gminy
Psary przedstawił w formie prezentacji
multimedialnej podstawowe informacje
o gminie oraz o projektach z PROW-u,
które zostały zrealizowane na jej terenie.
Wśród opisanych zadań dominowały
inwestycje w infrastrukturę sportowo –
rekreacyjną oraz zagospodarowanie
przestrzenni publicznej takie jak:
wykonanie kompleksu przy OPS w
Psarach, budowa boisk
wielofunkcyjnych w Malinowicach,
Górze Siewierskiej, Goląszy Górnej i
Gródkowie, czy zagospodarowanie
placu przy remizie OSP w

Strzyżowicach. Prezentacja gminy Psary
spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem,
a wiele osób gratulowało nam
osiągniętych sukcesów. Mamy nadzieję,
ze również w następnej perspektywie

unijnego finansowania 2014-2020
będziemy mogli realizować z PROW
kolejne zadania, które podniosą jakość
życia na terenie gminy Psary. Red.

Wójt przedstawił prezentację dotyczącą inwestycji dofinansowanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w gminie Psary.

Powstają publiczne punkty dostępu do Internetu
Firma F.H.U.P. „JAREKS” Jarosław
Serafin rozpoczęła prace, mające na
celu adaptację pomieszczeń pod punkty
dostępu do Internetu w gminie Psary.
Punkty powstaną w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gródkowie,
świetlicach Ośrodka Kultury w
Preczowie, Brzękowicach Górnych i
Górze Siewierskiej oraz w bibliotekach
w Dąbiu, Strzyżowicach, Psarach i
Sarnowie.

Na przełomie listopada i grudnia
pracownicy firmy „Jareks” zakończyli
prace adaptacyjne w bibliotece w Dąbiu i
w Ośrodkach Kultury w Preczowie,
Dąbiu i Górze Siewierskiej. Prace nad
adaptacją pomieszczeń obecnie
kontynuowane są w Bibliotece w
Strzyżowicach i w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gródkowie.
Firma F.H.U.P. „JAREKS” zgodnie z
zawartą umową ma do stycznia 2014r.

wykonać niezbędną adaptację
pomieszczeń z instalacją Internetową
oraz monitoringiem. Po zakończeniu
prac do wszystkich miejsc zostanie
zakupionych 85 zestawów
komputerowych. Koszt całego
przedsięwzięcia wynosi 905 520 zł
brutto z czego unijna dotacja to 773
092 zł, czyli 85 % kosztów
kwalifikowanych. Red.

Prace remontowe w OSP w Dąbiu i Preczowie
Grudzień to dla gminnej brygady
remontowej okres wytężonej pracy, by
wykonać zaplanowane inwestycje przed
końcem roku. W listopadzie i grudniu
budowlańcy dokończyli
termomodernizację części budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dąbiu, a w Preczowie trwają prace
remontowe wewnątrz budynku.
Pod koniec listopada dobiegła końca
termomodernizacja części budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dąbiu. W tym roku docieplono i
otynkowano część budynku, w której
znajdują się pomieszczenia socjalne i
świetlica Ośrodka Kultury oraz
zmieniono poszycie dachu na garażu

Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt zakupu materiałów budowlanych
materiałów wyniósł 25 964,86 zł i został w Preczowie również został pokryty
pokryty z funduszu sołeckiego Dąbia i z funduszu sołeckiego i wyniósł 18 000
Brzękowic na 2013.
zł. Red.
Z kolei w budynku
remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w
Preczowie trwają
aktualnie prace
b u d o w l a n e .
P r a c o w n i c y
wyremontowali już
dwie łazienki, a obecnie
prowadzone są prace
nad wykonaniem
dodatkowej toalety na
Wykonana termomodernizacja w Dąbiu.
półpiętrze. Koszt
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Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego w psarskim gimnazjum
Psarscy gimnazjaliści od września
tego roku uczestniczą w bezpłatnych
zajęciach z języka angielskiego w
ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej "Youngster".
Dodatkowymi lekcjami angielskiego
w wymiarze 90 godzin w ciągu roku,
objętych jest 60 uczniów z Gimnazjum
w Psarach, którzy uczą się w 4 grupach,
zależnie od poziomu zaawansowania.
W programie Youngster biorą udział
uczniowie klas III gimnazjum, którzy
pod koniec roku będą zdawali końcowe
egzaminy między innymi z języka
obcego.
Zajęcia w psarskim gimnazjum są
prowadzone w oparciu o podręczniki,
które zostały przekazane szkole
nieodpłatnie przez Fundację „Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –
Counterpart Fund”. Szkoła otrzymała
także nieodpłatnie wyposażenie
biblioteki szkolnej w słowniki, pomoce
dydaktyczne w formie audio i video,

readersy (książki w języku angielskim).
Fundusz sfinansował również 50%
kosztów wynagrodzenia nauczycieli
prowadzących zajęcia.
Jak pokazuje kilkuletnie
doświadczenie szkół objętych
programem wyniki uczniów, którzy
uczestniczyli w zajęciach

„Youngstera”są na egzaminie
gimnazjalnym z języka angielskiego
wyższe od wyników pozostałych
uczniów, nabierają oni również
biegłości w posługiwaniu się językiem
obcym. Red.

Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu Youngster.

XXXVII sesja Rady Gminy Psary
Na sesji Rady Gminy, ktуra odbyła
się w dniu 28 listopada 2013r. w
Ośrodku Kultury w Grуdkowie w
porządku obrad znalazła się informacja
o stanie realizacji zadań oświatowych
na terenie gminy Psary w roku szkolnym
2012/2013, ktуra w sposуb bardzo
szczegуłowy przedstawiła działalność
szkуł i placуwek, osiągnięcia dzieci i
młodzieży oraz wyniki nauczania.
Ponadto, radni przyjęli 11 projektów
uchwał w sprawie:
 Przyjęcia Programu współpracy
gminy Psary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok,
 Zawarcia umowy partnerskiej
mającej na celu wspólną realizację
projektu pn. „Zagłębiowski Park
Linearny – rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i
Brynicy” finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) na lata 2009 – 2014,
 Ustalenia wysokości stawek i
zwolnień podatku od nieruchomości na
2014r. oraz określenia wzoru informacji
i deklaracji podatkowej,

 Stawka podatku na rok 2014 została
podniesiona o 2%, z wyjątkiem gruntów
pozostałych, dla których wzrost wynosi
3%.
 Ustalenia wysokości stawek
podatków od środków transportowych
na 2014r., którego stawka na rok 2014
została podniesiona o 2%.
 Ustalenia wysokości ekwiwalentu dla
członka OSP, który uczestniczył w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Psary, w wysokości 9 zł za każdą
godzinę udziału w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym,
 Zmian w budżecie gminy na 2013r.,
 Sprzedaży w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego z 67/150 części
udziału w częściach wspólnych
budynku i przynależnym budynkiem
gospodarczym wraz z 67/150 części
udziału w działce gruntu nr 360/4,
położonej w Dąbiu ul. Dolna 31,
Podjęta uchwała dotyczy wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego i
przynależnego budynku gospodarczego
zlokalizowanego w budynku

„Agronomówki” w Dąbiu, ul. Dolna 31.
 Wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu nieruchomości na
rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w
Psarach, w wysokości 99% od opłat
rocznych,
 Nieodpłatnego przejęcia na rzecz
Gminy Psary nieruchomości ozn. nr
działek 2005/9, 2005/10 położonych w
Strzyżowicach,
 Ustanowienia na rzecz osób
fizycznych odpłatnej służebności
gruntowej na działce stanowiącej
własność Gminy Psary położonej w
Brzękowicach, polegającej na prawie
przejazdu i przechodu przez część
działki, celem umożliwienia osobom
fizycznym dostępu do nieruchomości.
 Zmiany uchwały Rady Gminy Psary
Nr XX/133/2008 z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Psary do
realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez
wprowadzenie zapisu, że „wysokość
wkładu własnego na kolejne lata
realizacji projektu 2009 – 2014 zostanie
określona przez Instytucję
Pośredniczącą”. Red.
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Obwieszczenie Wуjta Gminy Psary
Psary, dnia 11.12.2013r.
Nr RPPII.6220.18.2012
OBWIESZCZENIE WУJTA GMINY PSARY
Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35, art. 59 ust. 1 pkt 2 i
art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr
199, poz. 1227 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację o
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.:
„Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą
krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”
Miejsce lokalizacji inwestycji:
- Obręb Psary: 2556/7, 2556/6, 2556/8, 2556/5, 2545,
2556/4, 2556/1,
- Obręb Sarnów: 861/5, 913/2, 309/1, 308, 307/2, 914/2,
914/1, 316/5, 320/9, 320/8, 363/7, 320/15, 320/16, 320/18,
320/20, 330/1,
- Obręb Łagisza: 113, 151, 152.
Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na
wniosek złożony przez FENIX-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach ul. Mielęckiego 10, obecnie DL Project
Management SA w Katowicach ul. Mielęckiego 10.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie węzła
należącego do grupy węzłów WB – bezkolizyjny tylko na
drodze nadrzędnej (DK86). Wyjazd oraz wjazd na
przedmiotowym węźle od strony DK86 będzie odbywał się
poprzez nowo projektowane pasy wyłączania i włączania – po
jednym pasie wyłączania i włączania dla każdej z jezdni (z
zachowaniem tej kolejności, tj. najpierw wyjazd a następnie
wjazd na DK86). Od strony drogi podrzędnej (droga lokalna) –
zaprojektowanej na przedłużeniu ul. Akacjowej – wjazd i
wyjazd będzie odbywał się za pomocą 2 nowo
projektowanych skrzyżowań typu rondo. Planuje się w
przyszłości zagospodarowanie pobliskich terenów poprzez
budowę centrum logistycznego. Całkowita powierzchnia
terenu wymagająca przekształcenia oraz zmiany sposobu
użytkowania to ok. 8,6 ha z czego ok. 2,5 ha to powierzchnie
projektowanych elementów utwardzonych. Całkowita
powierzchnia terenu wymagająca przekształcenia oraz
zmiany sposobu użytkowania to ok. 3,6 ha z wyłączeniem
terenów, które w stanie obecnym użytkowane są jako pas
drogowy.
Organem właściwym do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Węzeł komunikujący tereny
inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” jest Wójt Gminy Psary. Organem
właściwym do dokonania uzgodnień w przedmiotowej
sprawie, przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach, natomiast organem
właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.
W niniejszej sprawie organ przeprowadza udział
społeczeństwa, ze względu na złożenie przez Inwestora
Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z następującą dokumentacją:
- wnioskiem o wydanie decyzji z wymaganymi
załącznikami;
- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (sygn.
NS/ZNS/523/640/4303/52/2012) odnośnie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Ś r o d o w i s k a w K a t o w i c a c h ( s y g n .
WOOŚ.4240.814.2012.MK1.2) odnośnie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
określającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- postanowieniem Wójta Gminy Psary o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
planowanego przedsięwzięcia;
- raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
pn. „Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą
krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”;
można się zapoznać w Referacie Przedsięwzięć
Publicznych Urzędu Gminy w Psarach przy ul. Malinowickiej
4 (II piętro, pokój nr 214), w godzinach urzędowania:
 poniedziałek: od 7:30 do 17:00
 wtorek - czwartek: od 7:30 do 15:30
 piątek: 7:30 do 14:00
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo
do składania uwag i wniosków w prowadzonym
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty
podania do publicznej wiadomości niniejszego
obwieszczenia, tj. od dnia
12.12.2013r. do dnia
02.01.2014r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.:
 w formie pisemnej - w biurze podawczym Urzędu Gminy
w Psarach ul. Malinowicka 4;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
urzad@psary.pl
 do protokołu w Urzędzie Gminy w Psarach ul.
Malinowicka 4 (I piętro, pokój 105 lub II pietro, pokój 214).
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i
wniosków jest Wójt Gminy Psary.
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy węzła
komunikacyjnego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013r. o
godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnowie, ul.
Szkolna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na :
 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary przy ul.
Malinowickiej 4;
 stronie Biuletynu Informacji Publicznej :
www.bip.psary.pl ;
 tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11
Listopada 20;
 stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
bedzin.bip.info.pl;
 w miejscu planowanej inwestycji
Wójt Gminy Psary
/-/
Tomasz Sadłoń
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Cztery brązowe medale dla młodych zapaśnikуw z gminy Psary
16 listopada odbył się Puchar Śląska
dzieci w zapasach w stylu wolnym w
Bieruniu.
W zawodach wystartowała czwórka
naszych zawodników trenujących na co
dzień w Szkole Podstawowej im.
Stanisława Polakowskiego w
Strzyżowicach, którzy zdobyli 4
brązowe medale w poszczególnych
konkurencjach.
Z zawodów z brązowymi medalami
wrócili: Roksana Białas, Emilia
Surowiec, Kamil Paks, Krzysztof
Pilarczyk.
Zawody cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Ogółem w Pucharze
Śląska wystartowało 69 zawodników i
zawodniczek z 6 klubów. Grupę
zawodników z naszej gminy
przygotował nauczyciel i trener
Sebastian Matkowski. Red.

Mistrzostwa szkуł gminy Psary w pływaniu
15 listopada odbyły się po raz szуsty
Mistrzostwa Szkуł Gminy Psary w
Pływaniu.
Organizatorem imprezy był
Uczniowski Klub Sportowy
„Gimnazjum”, a fundatorem nagród
samorząd gminy Psary.
Zawody odbywały się na pływalni
OSiR Będzin. Wszystkie kategorie
rozegrano na dystansie 25 m.
W wyniku klasyfikacji końcowych w
kategorii chłopcy kl. 6 I miejsce zajął.
Stasiński Dawid z e S P S a r n ó w , I I
Kamiński Aleksander ze SP Strzyżowice,

III Kacper Czajer ze SP Dąbie.
W kategorii dziewczynki kl. 6 I
miejsce zajęła Olga Kwarcińska ze
SP Gródków, II Małgorzata
Zięba ze SP Strzyżowice, III Agata Pytlik
ze SP Strzyżowice.
W kategorii chłopcy 4 - 5 klasa I
miejsce zajął Mikołaj Bury ze SP w
Sarnowie, II Piotr Liber ze
SP w Strzyżowicach, Jakub Kot ze
SP w Gródkowie.
W kategorii dziewczynki kl. 4 -5 I
miejsce zajęła Olga Bednarczyk ze SP w
Strzyżowicach, II Magda Ruśniak ze

SP w Gródkowie, III miejsce Martyna
Maj ze SP w Gródkowie.
W kategorii gimnazjum wśród
chłopców w I grupie I miejsce zajął
Paweł Sobieraj II Piotr Sobczyk, a III
Damian Gęborski. W grupie drugiej I
miejsce zajął Bartek Osemlak, II Konrad
Król, III Kamil Augustyn.
W kategorii dziewcząt w pierwszej
grupie I miejsce zajęła Oliwia Kil, II Ewa
Łapanowska, III Angelika Domagała. W
drugiej grupie I miejsce zajęła Weronika
Sobczyk, II Marta Cichoń, a III Magda
Rojowska. GP.

Janek Kopcik zdobył brąz na Mistrzostwach Śląska w tenisie
Janek Kopcik - uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Sarnowie zdobył III
miejsce na Halowych Mistrzostwach Śląska w tenisie, pokonując tym samym
15 rywali.
Janek ma 10 lat. Zaczął trenować w wieku lat 7 w klubie Proten w
Katowicach. Obecnie trenuje w Area Serwis w Piekarach Śląskich 5 razy w
tygodniu. Jego trenerem jest Bogdan Głąb - trener II klasy.Tenis to jego pasja i
sposób na spędzanie wolnego czasu. W styczniu planuje wyjechać z klubem
trenować do Hiszpanii. Po treningach Janek uczy się i czyta Przygody Pana
Samochodzika.
Janek odnosi nie tylko sportowe sukcesy, jest też zdolnym uczniem, który
2013r. został Mistrzem Ortografii gminy Psary. Trzymamy kciuki za Janka
i życzymy my wielu osiągnięć zarówno sportowych jak i naukowych. Red.

Prelekcje w psarskim gimnazjum
27 listopada w Gimnazjum w
Psarach odbyły się prelekcje dla
uczniуw klas pierwszych prowadzone
przez przedstawiciela Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie.

S p o t k a n i a d o t y c z y ł y
odpowiedzialności karnej nieletnich
oraz cyberprzemocy. Uczniowie mieli
możliwość uzyskać odpowiedź na
wszystkie nurtujące ich pytania oraz
obejrzeć ciekawe filmy edukacyjne.

Prelekcje były bardzo dobrze
przygotowane i spotkały się z dużym
zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Zajęcia zostały zorganizowane przy
współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Psarach.

Nr 21/ X /2013/2014

Wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”
Uczniowie klas drugich oraz klasa
trzecia z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
wybrali się 17 października na
wycieczkę do Kopalni Soli „Wieliczka”.
Odbyli tam magiczną podróż
labiryntami solnych korytarzy.
Zobaczyli
wykute w soli piękne
komory, niesamowite podziemne
jeziora, majestatyczne konstrukcje
ciesielskie i unikalne solne rzeźby.
Zwiedzanie rozpoczęło się od zejścia
pod ziemię na głębokość 135 metrów po
800 schodach. Pokonali blisko 3
kilometrową trasę po krętych
korytarzach. Czekały tam na nich
bajkowe wyzwania i przygody łączące
w sobie doskonale naukę i zabawę. Ta
ciekawa podróż odbyła się pod opieką
przewodnika, który podczas wędrówki

opowiadał im o
h i s t o r i i i
tajemnicach
Kopalni. O
rządzących w niej
siłach przyrody i
ciężkiej pracy
g ó r n i k ó w .
Zobaczyli tam
wspaniałe maszyny
i narzędzia
g ó r n i c z e .
Uczniowie poznali
również Legendę
księżnej Kingi,
która przyniosła
bogactwo soli na polską ziemię. Na uśmiechnięci, radośni i pełni wrażeń po
powierzchnię wyniosła ich górnicza tak ekscytującej wyprawie.
Organizatorzy wycieczki
winda. Wycieczka była bardzo udana.
Wszyscy choć zmęczeni wrócili

Lekcja na miejskim szlaku
Wszyscy bardzo lubimy
uczestniczyć w wycieczkach, każdy
wyjazd to możliwość poznania nowych
ciekawych miejsc, a jeśli jedzie cała
klasa to mamy okazję lepiej się poznać,
zintegrować. Wycieczka do Katowic nie
wydawała się atrakcyjna, przecież
każdy z nas niejednokrotnie odwiedził
to miasto. Program tej eskapady
zaplanowała nasza wychowawczyni,
pani Grażyna Polasiak i pani Marzena
Frejowska – nauczycielka plastyki.
Wyjazd do stolicy naszego regionu
zaplanowany został jako lekcje
przyrody i plastyki „w terenie”.
Lekcja przyrody w terenie orientacja mapy, kierunki geograficzne,
lekcja na której poznaliśmy miejsca
gdzie znajdują się ważne instytucje,
siedziby władz, miejsca związane
z historią. My, uczniowie,
sami
wcieliliśmy się w role przewodników.
Na naszej trasie znalazła się
Archikatedra, potem Cmentarz Artystów
i Zasłużonych przy ul. Sienkiewicza.
Tam złożyliśmy kwiaty na grobie

naszego patrona Alfreda Szklarskiego
i odwiedziliśmy groby innych
wybitnych mieszkańców naszego
regionu. Potem Gmach Sejmu
Śląskiego, Muzeum Śląskie, uczelnie
wyższe, Pomnik Powstańców Śląskich,
Galeria Rondo i Spodek oraz plenerowa
Galeria Wybitnych Katowiczan.
W muzeum odbyła się lekcja
powtórzeniowa z plastyki. Oglądając
obrazy polskich malarzy pani
odpytywała nas z wiadomości
dotyczących kompozycji, gamy
kolorystycznej,
tematyki obrazów.
Podziwiając obrazy Matejki,
Gierymskiego czy Makowskiego
i Witkacego mogliśmy dostrzec różnice
między stylami, technikami
poszczególnych artystów. Najwięcej
emocji wzbudziła ekspozycja malarstwa
współczesnego. Niektórzy nasi koledzy,
którzy maja problem z wykonaniem
najprostszej pracy, stwierdzili, że też
potrafią tak malować i mają szanse
zostać wielkimi artystami.

Największą atrakcją okazała się
jednak sama podróż. Korzystaliśmy z
komunikacji publicznej. Wśród nas
znaleźli się tacy, którzy po raz pierwszy
jechali autobusem czy pociągiem. Byli
kontrolerzy, konduktorzy, rozkład
jazdy, opóźnienia pociągu...... .
Wróciliśmy zmęczeni i pełni wrażeń.
Ten dzień na długo zostanie w naszej
pamięci.
Marysia Skubis i zespуł redakcyjny
z kl.V, ZSP nr 2 w Sarnowie

Spektakl profilaktyczny – BLOGERKA
14 listopada uczniowie klas IV - VI
ze Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach mieli okazję obejrzeć
spektakl teatralny pt. „Blogerka"
w wykonaniu aktorów z Impresariatu
Artystycznego ,,Inspiracja" z Krakowa.
Było to przedstawienie, gdzie młodzież

było znaleźć
pozostawiona jest samym sobie i musi w y j ś c i a m o ż n a
sprostać oczekiwaniom dorosłych. Brak odpowiedź po obejrzeniu spektaklu.
zrozumienia ze strony najbliższych
Wiktoria Białas, Kinga Misiewicz,
powoduje poszukiwanie akceptacji
Bernadetta Trzcionka
wśród różnych grup rówieśniczych, nie
SP Strzyżowice
zawsze właściwych. Na pytanie: jak
i gdzie szukać pomocy w sytuacji bez
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GMINNY KONKURS REGIONALNY

20 listopada w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
odbyła się X edycja
Gminnego
Konkursu Regionalnego dla klas I – III
pod hasłem „ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE
– MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Był on
znakomitą okazją do pogłębienia
i sprawdzenia wiedzy o swoim regionie.
W konkursie wzięli udział
przedstawiciele szkół z Gródkowa,
Sarnowa, Strzyżowic i Dąbia.
Konkurs przebiegał w dwóch
kategoriach: wiedzy dla klas trzecich
i plastycznej dla klas I – III. W konkursie
wiedzy, który miał formę quizu
trzecioklasiści musieli wykazać się nie
tylko wiadomościami o Zagłębiu
Dąbrowskim, ale także umiejętnościami
rozwiązywania krzyżówek, rebusów,
układania puzzli, zaznaczania
miejscowości na mapie gminy Psary
oraz spostrzegawczością.
Równocześnie z turniejem wiedzy
odbywał się konkurs plastyczny,
w trakcie którego, reprezentanci szkół
podstawowych z terenu gminy Psary
zamienili się we współczesnych
malarzy, uwieczniając na obrazach
okoliczne zabytki. Wszystkie prace były
piękne i trudno było wyłonić
zwycięzców. Po obradach jury
nadszedł czas na ogłoszenie werdyktu.
W konkursie plastycznym w kategorii
klas pierwszych - I miejsce zajął Konrad
Paszewski ze Szkoły Podstawowej
w Dąbiu, w kategorii klas drugich - I
miejsce zajęła Emilia Sałata ze Szkoły

Podstawowej w Sarnowie ,
w kategorii klas trzecich I miejsce zajął
Krzysztof
Moros uczeń ze Szkoły
P o d s t a w o w e j w
Strzyżowicach. W konkursie
wiedzy zmagania były tak
zacięte, że między I, a II
miejscem było zaledwie pół
punktu różnicy. Zwycięską
drużyną zostali trzecioklasiści
ze szkoły w Dąbiu, tuż za
nimi uplasowała się drużyna
ze Strzyżowic, na trzecim
miejscu znaleźli się
uczniowie ze szkoły w
Sarnowie, natomiast czwarte miejsce
zdobyli trzecioklasiści z Gródkowa.
Wszystkie zmagania obserwowali
zaproszeni goście: wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy Psary
Mirella Barańska-Sorn, bibliotekarka
Halina Sapota (obie panie jednocześnie
przewodniczyły komisji konkursowej)
oraz
nauczyciele - wychowawcy
uczestników biorących udział we
współzawodnictwie. Drużyny z klas III i
uczniowie którzy zajęli I miejsce w
konkursie plastycznym otrzymali
nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Psary. Ponadto wszyscy
u c z e s t n i c y k o n k u r s u
z rąk p. dyrektor Grażyny Trzcionki
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki ufundowane przez
gospodarza. Wszystkim biorącym
udział w konkursie gratulujemy wiedzy

i umiejętności plastycznych.
Po tak bogatych przeżyciach
uczestnicy konkursu, aby
usystematyzować i wzbogacić swoją
wiedzę temat „małej ojczyzny”
zwiedzili Szkolną Izbę Regionalną,
w której zgromadzone są różne
przedmioty i narzędzia używane
dawniej w gospodarstwie domowym
m.in.: maselnice, żarna, kołowrotki,
ręczne pralki bębnowe oraz bogata
kolekcja żelazek.
Zwiedzanie
szkolnego muzeum cieszyło się dużym
zainteresowaniem ze strony gości,
którzy dopytywali się o szczegóły
zgromadzonych kolekcji. Ta „żywa”
lekcja historii z pewnością zainspiruje
dzieci do głębszego poznawania
dziedzictwa swojego regionu.
SP Dąbie

Do serca przytul psa …
25 października jest Dniem
Kundelka, czyli świętem wszystkich
wielorasowych psów, a październik miesiącem dobroci dla zwierząt. To
dobry moment, by przypomnieć sobie
o wszystkich bezpańskich, porzuconych
czworonogach.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Dąbiu wzorem lat ubiegłych
zorganizowali jesienną zbiórkę karmy
dla psów. Niemal każdy uczeń przyniósł
paczkę lub puszkę z pokarmem. Dzięki
temu udało się zgromadzić spore zapasy
pożywienia, które zostaną przekazane
do schroniska dla zwierząt w Sosnowcu.
Mamy nadzieję, że choć trochę pomoże
to czworonogom przetrwać trudny
zimowy czas.
A Wy? Czy również pomagacie
bezdomnym zwierzakom? Wystarczy
kupienie małej paczuszki karmy

i oddanie jej na potrzeby schroniska. Ale
jest jeszcze lepszy sposób –
adoptowanie psa. Ja tak zrobiłam
i jestem z tego powodu szczęśliwa.
Kiedy przyjechałam z rodzicami do
schroniska, zobaczyłam wiele
biednych, samotnych i nieszczęśliwych
psów. Moją uwagę zwróciła mała,
brązowa suczka o czarnych łapkach.
Kiedy spojrzała na mnie swoimi
lśniącymi, smutnymi oczkami od razu
wiedziałam, że muszę się nią
zaopiekować. Zabrałam ją do domu
i nazwałam Sonia. Dziś ma już prawie
rok. Jest szczęśliwa i kochana.
Wprawdzie to łobuziara, ale jakże
słodka! Nie zamieniłabym jej nigdy na
innego psa. Zyskałam wiernego
przyjaciela.
W schroniskach wiele psów czeka
na swoich nowych opiekunów. Będą

Szczęśliwa Sonia – rok po opuszczeniu
schroniska

wdzięczne za odrobinę miłości.
Odwzajemnią się bezwarunkową
przyjaźnią, wiernością
i przywiązaniem. Pamiętajcie o nich nie
tylko w dniu ich święta. Spróbujcie
poprawić ich pieskie życie.
Ola Duda, SP w Dąbiu, opiekunka
adoptowanej ze schroniska Soni

Halloween dla klas I-III w ZSP w Strzyżowicach
Jak co roku w ostatni dzień
października w naszej szkole są
organizowane zabawy i gry
halloweenowe dla klas młodszych.
Inicjatorem tych zabaw jest pani Milena
Neugebauer. Oczywiście warunkiem
ich uczestnictwa jest halloweenowe
przebranie. I znów w tym roku mieliśmy

mnóstwo śmiesznych zabaw
i konkursów takich jak wyławianie
jabłek z wody bez użycia rąk,
wykonanie przebrania mumii z bandaży
czy też wypicie trucizny – soku z
cytryny. Ale najfajniejszą zabawą
jednak była przemiana w wampira –
jeden z nas z zawiązanymi oczami

musiał napoić swojego kolegę lub
koleżankę sokiem pomidorowym –
krew wręcz „tryskała” po naszych
strojach ! Bardzo dobrze się bawiliśmy i
już nie możemy doczekać się
następnego roku!
Emil Libiszewski
SP Strzyżowice

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADУW
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PSARY
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014

Brzękowice Gуrne, Dąbie Gуrne, Goląsza Gуrna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe
Styczeń

Luty

07.01.2014 04.02.2014

zmieszane

Marzec

Kwiecień

04.03.2014

01.04.2014
29.04.2014

17.02.2014

Maj
13.05.2014
27.05.2014

14.04.2014

20.01.2014

17.03.2014

Czerwiec
10.06.2014
24.06.2014
16.06.2014

19.05.2014

14.03.2014

Wielkogabaryty

Grуdkуw
Styczeń

Luty

20.01.2014 17.02.2014

Marzec
17.03.2014

Czerwiec

14.04.2014

12.05.2014
26.05.2014

09.06.2014
23.06.2014

26.04.2014

28.02.2014
31.01.2014

Maj

Kwiecień

27.06.2014
30.05.2014

28.03.2014
14.03.2014

Wielkogabaryty

Sarnуw ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Głуwna
Styczeń

Luty

Marzec

08.01.2014

05.02.2014

05.03.2014

18.02.2014
21.01.2014

Kwiecień
02.04.2014
30.04.2014

14.05.2014
28.05.2014

Czerwiec
11.06.2014
25.06.2014
17.06.2014

15.04.2014
18.03.2014

Wielkogabaryty

Maj

20.05.2014

13.03.2014

Gуra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień
10.04.2014

16.01.2014 13.02.2014

13.03.2014

26.02.2014
29.01.2014
Wielkogabaryty

Maj
09.05.2014
22.05.2014

24.04.2014
26.03.2014
11.03.2014

Czerwiec
05.06.2014
20.06.2014
25.06.2014

28.05.2014

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna
Styczeń

Luty

17.01.2014 14.02.2014

Marzec
14.03.2014

27.02.2014
30.01.2014

Kwiecień
11.04.2014

Maj

Czerwiec

10.05.2014
23.05.2014

06.06.2014
21.06.2014

25.04.2014
27.03.2014

26.06.2014
29.05.2014

10.03.2014

Wielkogabaryty

Psary ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Grуdkowska, Irysуw,
Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, Polna, Reymonta, Wolności,
Wspуlna, Zwycięstwa
Styczeń

Luty

14.01.2014 11.02.2014

Marzec
11.03.2014

24.02.2014
27.01.2014

Kwiecień
08.04.2014

Maj

Czerwiec

07.05.2014
20.05.2014

03.06.2014
17.06.2014

22.04.2014
24.03.2014

23.06.2014
26.05.2014

12.03.2014

Wielkogabaryty

Psary ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Gуrna, Malinowicka, Łąkowa
Styczeń

Luty

13.01.2014 10.02.2014

Marzec
10.03.2014

21.02.2014
24.01.2014

Kwiecień
07.04.2014

Maj
06.05.2014
19.05.2014

18.04.2014
21.03.2014

Czerwiec
02.06.2014
16.06.2014
30.06.2014
21.06.2014

23.05.2014

12.03.2014

Preczуw
Styczeń

Luty

10.01.2014 07.02.2014

Marzec
07.03.2014

20.02.2014
23.01.2014
Wielkogabaryty

Kwiecień
04.04.2014

Maj
05.05.2014
16.05.2014
30.05.2014

17.04.2014
20.03.2014
10.03.2014

Czerwiec
13.06.2014
27.06.2014
20.06.2014

22.05.2014

Sarnуw ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krуtka, Leśna,
Parkowa, Piaskowa, Podgуrna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska,
Zielona, Źrуdlana
Styczeń

Luty

09.01.2014 06.02.2014

Marzec

06.03.2014

19.02.2014

Kwiecień

03.04.2014

02.05.2014
15.05.2014
29.05.2014

16.04.2014
19.03.2014

22.01.2014

Maj

Czerwiec

12.06.2014
26.06.2014

18.06.2014
21.05.2014

13.03.2014

Wielkogabaryty

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej
Styczeń

Odpady
zmieszane

15.01.2014 12.02.2014

Plastik, papier
Plastik, szkło

Luty

Marzec

12.03.2014

25.02.2014
28.01.2014

Wielkobaryty

Kwiecień

09.04.2014

Maj

08.05.2014
21.05.2014

04.06.2014
18.06.2014
24.06.2014

23.04.2014
25.03.2014

Czerwiec

27.05.2014

11.03.2014

Wielkobaryty - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i opony.
Pojamnik/worek należy wystawić na chodnik lub pobocze drogi w sposób, nie utrudniający poruszanie
się pieszych w dniu wywozu do godz. 6:00. W przypadku nieudostępnienia pojemnika/ worka w
podanym wyżej terminie, odpady nie zostaną odebrane.

SPECTRUM
Silesia Service Sp. z o.o.

ul. Anieli Krzywoń 16
41 - 922 Radzionków
e-mail: biuro@spectrum-silesia.pl

tel/fax (32) 286 - 79 - 83

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIУRKI ODPADУW (PSZOK)
Znajduje się w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a na bazie funkcjonującego już od dwóch lat
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Godziny otwarcia :
 w każdą środę od godz. 8:00 do godz. 16:00
 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10:00 do godz. 14:00.
DO PSZOK ODDAJEMY :
- elektrośmieci np. telewizory, komputery, lodówki, świetlówki
- drobny złom np. puszki aluminiowe po napojach, kapsle z butelek, nakrętki ze słoików
- przeterminowane leki, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach,
opakowania z zawartością farb i lakierów, rozpuszczalników, olejów samochodowych
- zużyte baterie i akumulatory
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Choinki Jedynki - kolejny sukces uczniуw ze Strzyżowic
Dwoje uczniуw ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach zostało
nagrodzonych na ogуlnopolskim
konkursie, połączonym z coroczną
aukcją charytatywną Pierwszego
Programu Polskiego Radia pod
patronatem Anny Komorowskiej.
Młodzi plastycy ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach odnieśli
kolejny sukces, o którym słuchacze
radiowej Jedynki mogli usłyszeć 27
listopada w audycji „Cztery Pory Roku”.
Główny juror konkursu profesor
Danuta Kołwzan – Nowicka tak oceniła
prace uczniów klasy IIIa: „Przyznajemy
nagrodę Natalii Piaseckiej,

dziewczynce dziewięcioletniej z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1
w Strzyżowicach. Bardzo ładnie
prowadzi się te prace w Strzyżowicach.
Widać, że dzieci mają absolutną
swobodę, że nikt nie narzuca im tematu.
Duże brawa dla pani Anny Łebzuch,
która prowadzi te zajęcia z dziećmi...”.
Po omówieniu pracy Natalii z
podkreśleniem doboru tematu, piękna i
staranności wykonania jurorka
kontynuowała swą wypowiedź:
„-Wyróżnienie następne też ze
Strzyżowic. Tam się pięknie pracuje i
nie sposób wybrać jeszcze jednej pracy
skoro wszystkie są piękne. Ta, to sama

radocha! wszystko się uśmiecha, nawet
kolor się uśmiecha....”.
Omówienie wyjątkowej pracy
zostało podsumowane przez redaktora
prowadzącego słowami: „Ta sama
radocha, jak powiedziała pani profesor ,
to praca Maćka Woźniaka ze
Strzyżowic”. Cieszymy się z sukcesu
Natalii i Maćka oraz faktu, że
przyczynili się do uatrakcyjnienia świąt
dzieci niepełnosprawnych, gdyż
nagrodzone prace będą licytowane, a
pieniądze zostaną przekazane Fundacji
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i
Stowarzyszeniu Debra Polska „Kruchy
Dotyk”. Red.

50 lat Szkoły Podstawowej w Grуdkowie
Rok szkolny 2013/2014 jest
szczegуlny dla naszej szkoły, ponieważ
pięćdziesiąt lat temu nasza placуwka
została oficjalnie otwarta i naukę w niej
rozpoczęli pierwsi uczniowie.
Uroczystość z okazji złotego
jubileuszu odbyła się 5 grudnia 2013
roku. W pięknie udekorowanej szkole
mogliśmy przywitać przybyłych na
uroczystość zaproszonych gości,
absolwentów szkoły, byłych jej
nauczycieli i pracowników, uczniów i
ich rodziców. Swoją obecnością
zaszczycili nas dostojni goście: Tomasz
Sadłoń Wójt gminy Psary, Marian Kozieł
wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Jacenty Kubica Przewodniczący Rady
Gminy, Mirosław Rabsztyn z-ca wójta,
Mirella Barańska – Sorn sekretarz
gminy, przedstawiciel Śląskiego
Kuratorium Oświaty Mirosława Jędruch,
ks. Piotr Pilśniak proboszcz parafii, Jan
Kraśkiewicz prezes ZNP oddział Psary,
Bolesław Ciepiela, radny, sołtys,

dyrektorzy placówek oświatowych i
jednostek organizacyjnych gminy Psary.
Z sentymentem przywitaliśmy byłego
dyrektora szkoły Józefa Ledwocha, który
był gospodarzem placówki przez 36 lat,
z rozrzewnieniem, ale i z wielką
radością spotkaliśmy się z
nauczycielami i pracownikami obsługi,
którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.
W swoim przemówieniu pani
dyrektor przybliżyła, między innymi,
wydarzenia i fakty z kart historii szkoły.
„- Osobiście jestem dumna, że pracuję
wśród ludzi twórczych, kreatywnych,
poszukujących najlepszych rozwiązań z
uczniami oraz otwartych i wrażliwych
na potrzeby dzieci. Dzięki dobrej
współpracy i zaangażowaniu udało się
stworzyć szkołę taką, jaką widzimy
dzisiaj – przyjazną, kolorową,
nowoczesną i otwartą na nowe. Jestem
przekonana, że to co najlepsze i
najpiękniejsze jest jeszcze przed nami” .
Z zachwytem podziwialiśmy część

Występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie.

Na ręce dyrektor wójt wraz
z przewodniczącym Rady Gminy
złożyli gratulacje.

artystyczną, w której uczniowie i dzieci
z oddziałów przedszkolnych wykazali
się talentami recytatorskimi,
muzycznymi, tanecznymi. Był to
niecodzienny program, który uczniowie
przygotowali wspólnie z
nauczycielami, a zaprezentowali z
wielkim poświęceniem i
zaangażowaniem. Nie zabrakło
również urodzinowego tortu.
Na ręce dyrektor goście składali
życzenia, gratulacje i okolicznościowe
upominki.
Ten wyjątkowy dzień stał się też
okazją do wyrażenia wdzięczności
wszystkim, którzy szkołę tworzyli,
tworzą ją obecnie, wspierają i stanowią
o jej przyszłości. Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Gródkowie skierowała
słowa podziękowania do władz
samorządowych, rodziców i przyjaciół
szkoły oraz wręczyła pamiątkowe
statuetki.
W kolejnych dniach grudnia odbyła
się Msza Św. w intencji uczniów, ich
ro d zi có w , p raco w n i kó w s zko ł y,
absolwentów w Kościele Św. Katarzyny
w G r o d ź cu , b al A b s o l w e n t ó w i
spotkania z nauczycielami. SP
Grуdkуw.

GŁOS SZKOLNY

Śniadanie daje moc!

Śniadanie to najważniejszy posiłek do nauki, lepiej koncentrują się podczas
dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię lekcji i mają siłę do zabawy. To
najlepszy start w nowy dzień, dlatego
też uczniowie klas I-III SP
w Strzyżowicach
wzięli udział
w ogólnopolskim programie
edukacyjnym: ,,Śniadanie Daje Moc''.
Dnia 8 listopada 2013r.
wychowawcy przy współpracy
rodziców zorganizowali zdrowe
śniadanie w klasach. To była świetna
zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla
nauczycieli, dzięki której najmłodsi
nauczyli się jak ważne jest codzienne,
zdrowe śniadanie. Wcześniej dzieci
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przeszły cykl zajęć, według scenariuszy
zaproponowanych przez autorów
programu, nt. zdrowego żywienia.
W dniu magicznego śniadania dzieci
miały okazję podzielić się swoją wiedzą
z dorosłymi. Na śniadanie
przygotowywali sobie, nauczycielom
i innym dorosłym wesołe kanapki z
oczami, uśmiechem, noskiem. Okazało
się, że smacznie nie znaczy nudno! Cel
akcji został osiągnięty i u naszych
pociech zwiększyła się świadomość
dotycząca zdrowego odżywiania i roli
śniadania w diecie dziecka.
Julia Sibielak, SP Strzyżowice

MAŁY SKANSEN PANA MAJERCZYKA
W październiku dzieci z oddziału Podstawowej w Gródkowie w czasie
p r z e d s z k o l n e g o p r z y S z k o l e zajęć wysłuchały legend związanych
z terenem Zagłębia Dąbrowskiego
i górnego śląska. Obejrzały fotografie
przedstawiające sprzęty, które były
wykorzystywane przez nasze babcie
i prababcie. Porównywały dawne
maszyny rolnicze i sprzęty
gospodarstwa domowego z tymi,
których używa się obecnie. A dzięki
uprzejmości sołtysa Gródkowa Pana
Majerczyka miały możliwość
zobaczyć, dotknąć i wziąć do ręki
przedmioty, o których wcześniej
słyszały podczas zajęć. Pan sołtys
w swoim domu zgromadził wiele

sprzętów związanych z naszym
regionem.
Dzieci obejrzały stare
maszyny rolnicze, dawne meble
i urządzenia gospodarstwa domowego
takie jak żelazka na duszę, maselnice,
naczynia. Ciekawostką dla
przedszkolaków były stroje ludowe.
Dzieciom bardzo się u Pana sołtysa
podobało, zadawały mnóstwo pytań
i usłyszały wiele ciekawych historii. Do
szkoły wróciliśmy z prezentem
wykonanym przez pana sołtysa karmnik dla sikorek. Przedszkolaki już
czekają na kolejne spotkania
z ciekawymi ludźmi z naszego regionu.
SP GRУDKУW

GALA CZAROWNIC

28 października obchodziliśmy
w naszej szkole Halloween. Tego dnia
uczniowie przyszli do szkoły przebrani
za czarownice, duchy, wampiry i inne
"straszne" postaci. Na lekcjach języka
angielskiego zapoznano uczniów
z tradycjami związanymi z Halloween
oraz poszerzono słownictwo związane
z tą tematyką. Zgodnie z tradycją
uczniowie zostali poczęstowani
cukierkami. W szkole ogłoszony został
Festiwal Dyni oraz konkurs plastyczny
związany z Halloween, który spotkał się
z dużym zainteresowaniem uczniów,
zwłaszcza w klasach młodszych.

Uczniowie przynieśli mnóstwo
ciekawych prac oraz lampiony
wykonane z dyni. W młodszych
klasach I miejsce zajęli ex aequo
Magdalena Gwóżdź oraz Oliwier
Bartczak, II miejsce- Nadia Mroczek
oraz Zosia Gołdyn, III miejsce- Kinga
Busz oraz Bartek Mech.
Bardzo
ciekawą pracę wykonała uczennica
klasy V Martyna Damek – zdobywając
I miejsce. Najciekawsze prace
plastyczne mogliśmy podziwiać na
szkolnej dekoracji.
SP Grуdkуw

Halloween
Halloween to stara, celtycka
tradycja, dziś obchodzona głównie
w krajach anglojęzycznych. Od kilku lat
na przełomie października i listopada
zwyczaje te świętujemy w naszej
szkole. Przede wszystkim
przywdziewamy w tym dniu upiorne
kostiumy, które mają odciągać złe moce.
Szkolny
hol dekorujemy
niecodziennymi latarniami pomarańczowymi, wydrążonymi
dyniami z wyciętymi oczami, nosem
i ustami oraz z zapaloną wewnątrz
świeczką. W takiej niezwykłej scenerii
rozpoczynamy zabawę.
W tym roku atrakcji było co
niemiara. Najpierw bawiły się
najmłodsze dzieci. Wszystkie dzielnie

zaliczyły testy sprawnościowe, nawet
jeżeli oznaczało to konieczność
zjedzenia ząbku czosnku, bo nagrodą
były
żelki, cukierki albo pyszne
babeczki.
Późnym popołudniem bawili się
starsi uczniowie. Rozpoczęli
„Opowieściami z krypty”. Autorka
najstraszniejszej historii w nagrodę
otrzymała torbę słodyczy i gromkie
brawa publiczności. W kolejnych
konkurencjach uczestnicy zabawy
popisywali się swoją sprawność
fizyczną. Utracone kalorie uzupełniali
słodkościami.
Pozostały czas
to przede wszystkim doba zabawa
wypełniły tańce.
i ciekawe konkursy, w sam raz na długie,
Zabawa się udała, dwóch DJ-ów smutne jesienne wieczory.
spisało się na medal. Szkolne Halloween
Wiktoria Kornak, SP w Dąbiu

GŁOS SZKOLNY

14

Poranek z pieśnią legionową w Grуdkowie

Co roku 11 listopada obchodzimy
w Polsce Święto Narodowe na
pamiątkę odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku, po 123
latach rozbiorów dokonanych przez

Rosję, Austrię i Prusy.
Uczniowie z klasy V uświetnili
ten ważny dzień dla każdego
Polaka programem
artystycznym: „Polska żyje
w nas”. Cała społeczność
szkolna w galowych strojach
zebrała się na głównym
korytarzu, gdzie odbyła się
uroczysta akademia
upamiętniająca to wydarzenie.
Uczniowie recytowali wiersze
patriotyczne, narratorzy
wprowadzili nas w tematykę
historyczną tamtych czasów. Program
rozpoczął wzruszający utwór
instrumentalny
wykonany na
skrzypcach przez ucznia klasy IV -

Adama Stępnia. Następnie przy
akompaniamencie gitary
Michała
Pierzchały
zaśpiewaliśmy
znany
utwór „Przybyli ułani”. Uroczystość
uświetnił chór, który zaprezentował
repertuar pieśni patriotycznych.
W spotkaniu uczestniczyli także ci
najmłodsi - dzieci z przedszkola.
Pamięć minionych dni i dumę
z odzyskanej niepodległości
uczciliśmy wspólnym śpiewem
znanych pieśni legionowych
w wykonaniu wszystkich uczniów
naszej szkoły. Artyści i organizatorzy
tego spektaklu zebrali zasłużone brawa
i gratulacje od publiczności.
SP GRУDKУW

Szkolny Klub Wolontariatu w Strzyżowicach
Szkolny Klub Wolontariatu
działający w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach od września 2013 roku
liczy 30 osób. Naszym opiekunem jest
pani Magdalena Jeziorowska – pedagog
szkolny. Wolontariusze chętnie
organizują akcje niesienia pomocy
potrzebującym. Przed nami jeszcze

wiele pracy, mamy mnóstwo pomysłów
co do następnych zbiórek. Aktualnie
zbieramy żywność dla zwierzątek
(piesków i kotków) ze schroniska. Bycie
wolontariuszem to bezpłatne,
świadome, dobrowolne działanie na
rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Z wizytą w OSP w Psarach

Jesienne, słoneczne i
ciepłe dni sprzyjają wycieczkom
i spacerom. Uczniowie klasy
pierwszej oraz dzieci z oddziału
przedszkolnego SP
w Gródkowie odwiedziły OSP
w Psarach. Uczniowie
dowiedzieli się wielu ciekawych
informacji dotyczących pracy
strażaka, wysłuchały którymi
pojazdami strażacy wyjeżdżają
do wypadków, a jakimi gaszą
pożary. Dzieciaki obejrzały

Wolontariuszem może być każdy, w
każdej dziedzinie życia społecznego,
wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna. Chętnie zapraszamy do
wspólnej współpracy!
Wiktoria Białas, Kinga Misiewicz,
Bernadetta Trzcionka SP Strzyżowice

również wyposażenie pojazdów oraz
niezbędne do pracy urządzenia.
Najwięcej emocji wzbudziło jednak
przymierzanie strażackiego hełmu oraz
lanie wody ze strażackich. Po takiej
wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie
przyznały, że bardzo podoba im się
zawód strażaka i w przyszłości chcieliby
pomagać ludziom jako strażacy.
SP Grуdkуw

Pomysł na wycieczkę szkolną
Niezwykła sceneria i unikatowość
bocheńskiej kopalni w skali świata
zostały docenione przez uczestników
wycieczki do Bochni, która odbyła się z
6 na 7 listopada 2013 r. W ofercie dla
młodzieży uzdrowisko oferuje PEŁNY
SPONTAN (jak to określili

drugoklasiści), czyli: nocny pobyt w
leczniczym mikroklimacie, niezwykłą
wyprawę w solne podziemia, pokazy
multimedialne przybliżające historię
soli od jej początków aż po
współczesność, 140-metrową
zjeżdżalnię, podziemną kolejkę (ALE

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. Emilii Gierczak w Grуdkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

JAZDA!), przeprawę łodziami, rekreację
na boisku sportowym czy podziemną
dyskotekę. Jedyne, co mogło się nie
podobać gimnazjalistom, to… górnicza
dyscyplina. Jednak czego się nie zniesie,
żeby tylko być RAZEM…
BRAĆ GIMNAZJALNA

STOPKA RFEDAKCYJNA:





Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Zespуł Śpiewaczy Dąbie laureatem Festiwalu Produktu Lokalnego
W sobotę 16 listopada 2013 r., w
Gimnazjum w Ożarowicach,
zaprezentowano bogactwo tradycji
ludowych, gmin członkowskich
Lokalnej Grupy Działania „Brynica to
nie granica”.
Dzięki dużemu zainteresowaniu
udziałem w Festiwalu Produktu
Lokalnego, możliwa była
wszechstronna prezentacja potencjału
kulinarnego, artystycznego oraz
muzycznego obszaru LGD.

W organizację imprezy
zaangażowały się liczne Koła Gospodyń
Wiejskich, organizacje pozarządowe,
instytucje kultury, które przygotowały
stoiska promujące różnorodne produkty
lokalne.
Amatorzy sztuki i rzemiosła mogli
podziwiać twórczość wielu lokalnych
artystów i rękodzielników. Na Festiwalu
można było obejrzeć ręcznie haftowane
obrazy, precyzyjne koronki, przedmioty
ozdabiane techniką decoupage oraz

Zespól dumnie prezentował przygotowane przez siebie stosiko z lokalnymi wyrobami.

wiele innych, ręcznie tworzonych
dzieł sztuki ludowej.
Stoiska z produktami lokalnymi
poszczególnych gmin tworzyły gminy:
należące do Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”. Naszą gminę
reprezentował Zespół Śpiewaczy
„Dąbie”.
Uczestnicy spotkania mieli
możliwość degustacji ponad 50
lokalnych przysmaków , wśród nich
znalazły się drożdżowe kołacze, pyzy,
swojski chleb, smalec, tymbaliki,
pączki ziemniaczane.
Zespół Śpiewaczy „Dąbie”
otrzymał nagrodę w kategorii –
Produkt Kulinarny – za pączki
ziemniaczane, które cieszyły się
ogromnym popytem i stanowiły nie
lada atrakcję.
Degustacjom i wystawom
towarzyszyły występy artystyczne
popularnych i odnoszących sukcesy
grup muzycznych. Występowali:
Zespół „PINS”, Zespół Twardowianki,
Chór Męski z Żelisławic, Kapela
Regionalna Mierzęcice, Grupa KGW
Świerklaniec „Kabarecik”, Zespół
Śpiewaczy „Dąbie”, Orkiestra Dęta
OSP Tąpkowice.
Festiwal Produktu Lokalnego
zakończono rozlosowaniem koszy z
produktami lokalnymi wśród osób,
które wzięły udział w głosowaniu na
najlepsze produkty lokalne. GOK.

Śląski humor w Sarnowie
17 listopada, w chłodne, niedzielne
popołudnie w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbył się wspaniały koncert
śląskiego humoru i satyry. Przed bardzo
licznie zgromadzoną publicznością
zaprezentował się kulturoznawca,
promotor i piewca kultury Śląska
Adrian Kurzal.
Wraz z nim na scenie wystąpili
artyści znani z anteny radiowej Radia
Piekary, Radia Fest oraz Telewizji Silesia
i regionalnych stacji telewizyjnych z
Rudy Śląskiej i Rybnika – Andrzej
Czerniecki, Krzysztof Procek, Jolanta
Golik. Wykonawcy przedstawili
słowno-muzyczny program kabaretowy
i biesiadny utrzymany w śląskim nurcie
humorystycznym. Nie zabrakło więc
piosenek, przyśpiewek, rubasznych
dowcipów i skeczy oraz humoru
sytuacyjnego. Wraz z mieszkańcami
Sarnowa, gminy Psary i sąsiednich gmin
w koncercie udział wzięli Wójt Gminy

Sarnowską publiczność śląskim humorem oraz największymi szlagierami muzyki śląskiej bawił
Adrian Kurzal z zespołem.

Psary Tomasz Sadłoń, Radna Rady Anna Nagły oraz wielu innych
Gminy Małgorzata Pasek, Dyrektor znamienitych gości. GOK
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
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Debiut literacki Emilii Nowak - mieszkanki gminy Psary
Emilia Nowak – jest mieszkanką
gminy Psary, sołectwa Dąbie,
Absolwentka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego. W
październiku do księgarni trafiła jej
debiutancka książka „Perła Będzina”.
Poza pracą realizuje swoje pasje
związane z malarstwem i podrуżami.
Emilia Nowak mieszka w Dąbiu
Gуrnym.
Głos Gminy Psary: W jaki sposуb
odkryła Pani w sobie pasję pisania?
Emilia Nowak: Pasja pisania
towarzyszyła mi właściwie odkąd
nauczyłam się pisać. W szkole język
polski należał do moich ulubionych
przedmiotów a pisanie wypracowań do
najprzyjemniejszych i najłatwiejszych
zadań. Jedynie czasy szkoły średniej były
takim martwym okresem, gdyż moja
nauczycielka polskiego próbowała
„zabić” we mnie zamiłowanie do słowa
pisanego. Nie wierzyła w moje
zdolności i dlatego w ramach buntu
zaniedbałam ten przedmiot. Dopiero
czasy studiów przyniosły mi ponowne
zamiłowanie do czytania książek i do
pierwszych prób tworzenia własnych
dzieł.
GGP: Skąd pomysł na książkę, ktуrej
akcja osadzona jest w Będzinie?
EN: Sam pomysł na książkę przyszedł
dość naturalnie, bo pisząc ją pragnęłam
chociaż w pewnym stopniu stworzyć coś
na podobieństwo powieści
przygodowych mojego ulubionego
pisarza, Zbigniewa Nienackiego. Od
początku miałam w sobie dużo pokory i
nie śmiem się do niego porównywać, ale
to właśnie twórczość Nienackiego była
dla mnie pierwowzorem i siłą
napędową. Poza tym bardzo odpowiada
mi taki gatunek i tematyka. Miejsce akcji
także wybrałam z premedytacją. Widząc
w księgarniach kolejne powieści,
których akcja toczy się w Barcelonie albo
w Rzymie, postanowiłam, że udowodnię
wszystkim, iż nie tylko wielkie,
europejskie metropolie mogą być
miejscem zdarzeń dla powieści
sensacyjnej. Dlatego właśnie wybrałam
Będzin. Poza tym jest to dla mnie
najbliższe miasto i jest ono związane z
moim życiem: tam się urodziłam i tam
spędziłam cztery lata nauki szkoły
średniej. Jest to także pewnego rodzaju
promocja regionu, bo Będzin, pod
przykrywką takiej prozaiczności, kryje w
sobie wiele ciekawych i unikatowych
miejsc oraz niezwykle bujną historię.
Pomyślałam, że warto powiedzieć całej

Polsce, że mamy taką piękną
średniowieczną warownię.
GGP: Ile czasu zajęło Pani napisanie
książki „Perła Będzina”, jak wyglądał
proces twуrczy?
EN: Całą fabułę wraz z głównymi
bohaterami wymyśliłam w ciągu kilku
dni. Napisanie książki zajęło mi trzy
weekendy. Ale sam proces wydawniczy,
po podpisaniu umowy z Wydawnictwem
Novae Res, trwał kilka miesięcy. Jest to
standardowy czas, w którym szlifuje się
tekst. Dodatkowo wykonałam ilustracje
do książki, jest ich tam dziesięć.
Przedstawiają najbardziej strategiczne
dla fabuły miejsca w Będzinie.
Uwieczniłam na nich nawet jedyną w
swoim rodzaju „Nerkę”.
GGP: Skąd brała Pani inspiracje do
motywуw, ktуre pojawiają się w
książce?
EN: Trudno powiedzieć. Czasem
inspirowało mnie życie, ale w większości
to się działo samoistnie. Kiedy piszę (i nie
tylko wtedy) miewam potok myśli.
Najważniejsze to tylko zapisać je na
papier żeby nic nie umknęło. Dalej
przybiera to formę domina, jedno
przychodzi po drugim i napędza akcję.
GGP: Czy studia filologiczne
pomagają w pisaniu książki, czy wręcz
utrudniają przez to, że pisarz analizuje
swoje dzieło pod kątem
literaturoznawczym i językoznawczym?
EN: Myślę, że kierunek studiów nie
ma znaczenia. Gdybym skończyła inny
wydział to pewnie i tak pisałabym
książki. W moim przypadku było tak, że
pracę licencjacką pisałam z
językoznawstwa a magisterską z
literatury. Więc obie dziedziny są mi
dość bliskie. Ale nie powiedziałabym, że
taki kierunek przeszkadza w pisaniu. Ja
nigdy nie analizowałam moich książek
pod tym kątem chociaż jest rzeczą
oczywistą, że obsesyjnie dbam o
szczegóły. Zależy mi, żeby tekst był
wolny od wszelkich błędów i poprawny
pod względem stylistycznym oraz
merytorycznym a świadomość, że
mogłam ominąć jakąś „literówkę”
dosłownie spędza mi sen z powiek. Ale to
nie jest spowodowane ukończonym
kierunkiem studiów tylko raczej moją
osobowością i podejściem do pracy.
GGP: Jakich pisarzy Pani ceni i za co.
EN: Nie będę wymieniać konkretnych
nazwisk, bo czytam książki bardzo
różnych autorów, zarówno polskich jak i
zagranicznych. U pisarzy cenię
dokładność i staranność, trafność

Emilia Nowak ze swoją debiutancką książką.

podejmowanych tematów, ale przede
wszystkich zwracam uwagę na to ile
"serca" włożyli w tekst. Dla mnie
najbardziej wartościowy pisarz to taki,
od którego mogę się czegoś nauczyć,
który zmusza mnie do refleksji i
inspiruje.
GGP: Czy rozważa Pani napisanie
kolejnej książki i czy jej akcja będzie
osadzona tym razem w miejscu, w
ktуrym Pani mieszka, czyli w gminie
Psary?
EN: Mam już kilka skończonych
dzieł i około dwudziestu gotowych
konspektów na kolejne. Brakuje mi
tylko czasu, ale prędzej czy później je
zrealizuję. Aktualnie kończę powieść
w zupełnie innym gatunku, jest to
dramat psychologiczny. Postanowiłam
wziąć udział w ogólnopolskim
konkursie literackim i chcę spróbować
swoich sił. Jeśli zaś chodzi o kolejną
książkę przygodową to zdradzę, że
zamierzam stworzyć serię
sześcioodcinkową utrzymaną w
podobnej tematyce. Także
bohaterowie „Perły Będzina” będą
mieli ręce pełne roboty. Zdradzę też, że
już powstał odcinek, którego akcja
dzieje się...w Dąbiu. Do wszystkiego
jednak podchodzę spokojnie i z dozą
dystansu. Na wszystko przyjdzie czas.
Póki co cieszę się moim pierwszym
sukcesem wydawniczym.
GGP: Dziękujemy za rozmowę i
życzymy wielu sukcesуw na krajowym
i międzynarodowym rynku
wydawniczym.
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Wieczуr autorski z Bolesławem Ciepielą
15 listopada br. odbył się kolejny
wieczуr autorski z Bolesławem Ciepielą
w MiP Bibliotece Publicznej w Będzinie.
Na spotkanie przybyli koledzy i
koleżanki (z lat młodości),
przedstawiciele Klubu Kronikarzy wraz z
prezesem Janem Kmiotkiem,
przedstawiciele Stowarzyszenia
Autorów Polskich Oddział w Będzinie
wraz z prezesem Jackiem Malikowskim,
przedstawiciele Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa Koło
„Zagłębie” oraz osoby interesujące się

historią regionu. Gościem niezwykłym
była prof. dr hab. Anna GlimosNadgórska (która napisała posłowie do
książki o Preczowie).
Spotkanie prowadziła Barbara
Sokołowska. Omówiła zasługi B. Ciepieli
dla promowania kultury w regionie, w
tym gminie Psary, mieście Będzinie,
powiecie będzińskim i Zagłębiu
Dąbrowskim. To on, jak wspomniała, 16
października br. otrzymał najwyższe
odznaczenie państwowe – Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Przedstawiła też zawartość książki
„Preczów dawniej i dziś, historia
miejscowości”. Spotkanie umilił
występ Bożeny Związek, która przy
akompaniamencie harmonisty z kapeli
Preczów Antoniego Kopecia śpiewała
piosenki o Preczowie (napisane przez
Marka Krępę). Był toast, wspólne
pamiątkowe zdjęcie i życzenia (m.in.
od posłanki na Sejm RP Ewy Malik,
Barbary Stelmach w imieniu
Prezydenta Będzina i wiele innych).
B.C.

40. lat Związku Kombatantуw RP i Byłych Więźniуw Politycznych
Działający w naszej gminie Związek
Kombatantуw RP i Byłych Więźniуw
Politycznych, 14 listopada obchodził
swуj Jubileusz 40 – lecia działalności.
Związek zrzesza byłych żołnierzy,
jeńców wojennych oraz członków ich
rodzin. Uroczystość jubileuszowa
odbyła się w Ośrodku Kultury w
Sarnowie i rozpoczęła się występem
artystycznym uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Sarnowie. Następnie
Wiceprezes Związku Stanisław
Wiśniewski powitał wszystkich
zgromadzonych w imieniu nieobecnego
na jubileuszu z przyczyn zdrowotnych
Prezesa Mieczysława Kiecia. Wśród
gości znaleźli się: Przewodniczący Rady
Gminy Jacenty Kubica, Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły,
Dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Sarnowie Małgorzata
Barańska, Sołtys Sarnowa Mieczysław
Sobczyk, członkowie Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Jubilaci z zainteresowaniem oglądali przygotowane przez uczniów
z Sarnowa przedstawienie.

Politycznych Koła Gminnego Psary wraz
z rodzinami. Spotkanie było okazją do
złożenia życzeń oraz wyrazów uznania
dla wszystkich członków organizacji,
która od 40. lat przyczynia się do
upowszechnienia wiedzy o historii
naszego kraju oraz okazania szacunku dla

osób, które walczyły o niepodległą
Polskę.
Członkom Związku Kombatantów z
Koła Gminnego Psary gratulujemy
jubileuszu i życzmy zdrowia oraz
zadowolenia z wykonywanej pracy
społecznej. Red.

Spotkanie po latach
15 listopada w restauracji "Pod
Lwem" w Grуdkowie odbyło się
spotkanie klasowe absolwentуw Szkoły
Podstawowej w Psarach rocznik 19651973.
Po 40 latach spotkali się koleżanki i
koledzy z klasy A i B. W miłej atmosferze
przy powitaniu rozpoznawaliśmy się.
Nie było to łatwe, niestety czas zrobił
swoje. Wróciły miłe wspomnienia, które
nie raz rozbawiły nas do łez. Oczywiście
nie mogło zabraknąć tańców i dobrej
zabawy, która trwała do późnych godzin
nocnych. Wspaniałe spotkanie
przeistoczyło się w kabaret, którego nie
powstydziłaby się żadna telewizja.
Niestety wszystko co dobre, szybko się
kończy. Aby podtrzymać kontakty i
powtórzyć spotkanie zapraszamy

Wspólne zdjęcie absolwentów Szkoły Podstawowej w Psarach rocznik 65 - 73.

w s z y s t k i c h a b s o l w e n t ó w S z k o ł y 24.06.2014 r. w restauracji "Pod
Podstawowej w Psarach rocznik 1965- Lwem" w Gródkowie. Ireneusz Nagły.
1973 abyśmy jeszcze liczniej spotkali się
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Święta Bożego Narodzenia to czas
wyjątkowy. Z całego serca życzę,
by był on wypełniony spokojem,
radością oraz rodzinnym
ciepłem i miłością.
Na wszystkie dni nadchodzącego
roku życzę Państwu dużo zdrowia,
szczęścia i wiele pomyślności
na co dzień.
Z wyrazami najwyższego szacunku
i życzeniami najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
Zbigniew Meres
Senator RP

Niech czas Świąt Bożego
Narodzenia przyniesie spokój i
radość serca,
a nadchodzący Nowy Rok niech
spełni wszystkie osobiste oraz
zawodowe marzenia i plany.
Wszystkim mieszkańcom Gminy
Psary najserdeczniejsze życzenia
świąteczno-noworoczne składają:
Krzysztof Malczewski
Starosta Będziński

Najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku 2014
życzy
Waldemar Andzel
Poseł na Sejm RP

Emil Bystrowski
Przewodniczący Rady Powiatu
Będzińskiego

Wójt Gminy Psary
oraz
Dyrektor GOK Gminy Psary
serdecznie zapraszają na

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK,
który odbędzie się 5 stycznia 2014
o godz. 17:00 w budynku Remizy OSP
w Górze Siewierskiej
W programie najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki
w wykonaniu lokalnych zespołów śpiewaczych
działających przy Gminnym Ośrodku Kultury

Wójt Gminy Psary
oraz Dyrektor GOK Gminy Psary
serdecznie zapraszają na:

KONCERT KOLĘD
w wykonaniu

CHÓRU CECYLIA,
ktуry odbędzie się
22.12.2013 o godz. 10:30
© Archiwum chуru św. Cecylii
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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.

w Kościele
pw. WNMP w Dąbiu
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 1, 42 - 512 Psary
tel. (32) 267-22-71
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Obchody Święta Niepodległości
Jak co roku 11 listopada w gminie
Psary obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości.
Tegoroczne obchody odbyły się w
Dąbiu, gdzie uroczystości rozpoczęła
Msza Święta za Ojczyznę celebrowana
przez ks. Edwarda Kołomańskiego
proboszcza parafii Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata. Po Mszy, przy
dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej z
Góry Siewierskiej, przemaszerowano do
Ośrodka Kultury w Dąbiu, gdzie
nastąpiła część artystyczna, którą
rozpoczęło niezwykle barwne i pełne
emocji przedstawienie poświęcone
historii naszego kraju w wykonaniu
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Dąbiu.
Podczas uroczystości scenie z
piosenkami patriotycznymi

Przemarsz do Ośrodka Kultury w Dąbiu.

Fot. Olgierd Górny/UM DG
Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Turniej A i B klasy na psarskim Orliku
11 listopada podczas Święta
Niepodległości na boisku Orlik przy
Gimnazjum w Psarach odbył się turniej
drużyn A i B klasy z terenu gminy Psary
w piłkę nożną.
Turniej rozpoczął się po godzinie.
9.00 powitaniem przez wójta gminy
Psary Tomasza Sadłonia wszystkich
zgromadzonych sportowców. Następnie
zawodnicy grali w systemie każdy z
każdym dwa razy po 15 minut. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna Klubu
Sportowego Błękitni Sarnów, drugie
Klub Sportowy Góra Siewierska, a trzecie
drużyna LKS Iskra Psary. W turnieju
wzięła również udział drużyna Orła
Dąbie i Jedności Strzyżowice. Red.

zaprezentowały się nasze gminne
zespoły śpiewacze takie jak: „Tęcza”,
„Od... Do...”, „Dąbie”, „Zagłębianki”,
„Nasz Gródków”.
Wśród zaproszonych gości oprócz
władz samorządowych w
uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych RP, Prezes
Międzygminnego Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego, poczty
sztandarowe lokalnych organizacji
społecznych i szkół, dyrektorzy,
kierownicy oraz pracownicy gminnych
palcówek kulturalno-oświatowych,
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich,
druhowie strażacy, sołtysi oraz
zgromadzeni mieszkańcy gminy. Red.

GRAMY 12 STYCZNIA 2014
o godz. 16:00 na PLACU PRZED
URZĘDEM GMINY W PSARACH
W PROGRAMIE WYSTĄPIĄ: KAMILA ZDENKOWSKA
UCZNIOWIE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
Ponadto:
QUIZ FANTOWY
LOSOWANIE NAGRÓD

GWIAZDA WIECZORU ZESPУŁ

20:00
ŚWIATEŁKO DO NIEBA
ORGANIZATORZY:

KRYSTIAN MACHURA
DOMINIKA HAMERA
WIKTORIA ROZMUS

BLUESKY

