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Pod koniec maja w bibliotekach w 
Sarnowie, Dąbiu i Strzyżowicach oraz 
w ośrodkach kultury w Gródkowie, Pre-
czowie i Brzękowicach Górnych zostały 
uruchomione tzw. PIAP-y, czyli Punkty 
Dostępu do Internetu w ramach projek-
tu „Budowa sieci publicznych punktów 
dostępu do Internetu na terenie Gminy 
Psary” współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 
- 2013. Kolejne dwa punkty zostaną 
otwarte w najbliższym czasie: jeden w 
bibliotece w Psarach, zaraz po zakoń-
czeniu prac związanych z jej rozbudo-
wą oraz drugi – do końca czerwca – w 
Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej, 
gdzie pracownia komputerowa będzie 
zabezpieczona przed kradzieżą m.in. za 
pomocą rolety antywłamaniowej.

Koszt całego przedsięwzięcia według 
umów z wykonawcami zadania wynosi 
753.918,19 zł brutto, z czego unijna dota-
cja to 464.740,61 zł, czyli 85 % kosztów 
kwalifikowanych. Łącznie do wszystkich 
wyżej wymienionych miejsc zakupiono 
85 zestawów komputerowych. Unijne 
dofinansowanie objęło również wykona-
nie i uruchomienie sieci komputerowej 
oraz koszty remontu i zakupu mebli do 
pomieszczeń, w których znajdują się pra-
cownie komputerowe. 

Nowe komputery pojawią się także 
we wszystkich szkołach znajdujących się 
na terenie gminy. W ramach projektu pn. 
„Równe szanse na starcie – przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Psary” zakupionych zostanie 101 zesta-
wów komputerowych, na które gmina 
Psary otrzymała ponad 830 tys. zł dofi-
nansowania. Ponadto 30 gospodarstw 
domowych, biorących udział w projekcie 
otrzyma przenośne zestawy kompu-
terowe z systemem operacyjnym oraz 
opłaconym abonamentem internetowym 
na okres trwania realizacji projektu. Do 
projektu zostaną zakwalifikowane gospo-
darstwa domowe z terenu Gminy Psary, 
które są zagrożone wykluczeniem cyfro-
wym z powodu trudnej sytuacji material-

nej lub niepełnosprawności a także dzieci 
i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w 
nauce z rodzin, które spełnią kryterium 
dochodowe zgodnie z wymogami pro-
gramu. Koszty realizacji projektu będą w 
całości pokrywane przez unijną dotację 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Obecnie trwają prace zmie-
rzające do ogłoszenia przetargu na zakup 
sprzętu, tak by uczniowie już od września 
mogli korzystać z nowych pracowni.

Red.

PublicznE Punkty dostęPu do intERnEtu już otwaRtE
w tym roku mieszkańcy gminy Psary będą mogli korzystać z 216 nowych komputerów, których zakup jest 

współfinansowany ze środków unijnych. wszystko to dzięki dwóm projektom realizowanym w ramach Regionalne-
go Programu operacyjnego województwa Śląskiego i Programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka. w maju 
w gminie uruchomiono już 6 publicznych punktów dostępu do internetu w bibliotekach i filiach ośrodka kultury.

Publiczny punkt dostępu do Internetu w Bibliotece w Strzyżowicach
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W roku 2014 pracownicy wyremon-
towali frontową elewację budynku. Pra-
ce polegały na obróbce blacharskiej, 
orynnowaniu oraz nałożeniu wyprawy 
elewacyjnej. Koszt materiałów wyniósł 
blisko 10 tys. zł, a wszystkie roboty 
zostały wykonane przez pracowników 
gminnej brygady remontowej.

Kompleksowy remont tego obiektu 
rozpoczął się w 2012 roku od wymiany 
okien i parapetów kosztem blisko 17,5 
tys. zł.

Główny zakres prac przy termo-
modernizacji został wykonany w 2013 
r. przez gminną brygadę remonotowo- 
budowlaną. Pracownicy ocieplili elewa-
cję od strony zachodniej, południowej 
i wschodniej oraz położyli nowoczesne 
tynki akrylowe. Wykonano także ob-
róbki blacharskie i zmieniono poszycie 
dachu na garażu OSP. Koszt materiałów 
wyniósł 49 tys. zł. 

Już wkrótce rozpoczną się prace we-
wnątrz budynku, polegające na remon-

cie sali bankietowej, holu i toalet, na 
który gmina stara się uzyskać unijną do-
tację w wysokości 50 tys. zł. Na począt-
ku czerwca został ogłoszony przetarg 
na wyłonienie wykonawcy prac, które 
mają potrwać do 31 października (patrz 
tekst na stronie 4.). Do tego obiektu 

zostało już również zamówione wypo-
sażenie kuchenne, nagłośnienie, meble 
w tym 100 krzeseł i 15 stołów za ponad 
30 tys. zł, na zakup którego gmina ma 
już przyznaną unijną dotację z PROW 
(patrz tekst na stronie 6.).

Red.

tERmomodERnizacja oŚRodka kultuRy w dąbiu zakończona

Pracownicy gminnej brygady remonotowo-budowlanej zakończyli ostatni etap termomodernizacji remizy 
strażackiej i ośrodka kultury w dąbiu. jest to zwieńczenie prac, które rozpoczęły się na tym obiekcie w 2012 r.

Budynek remizy i ośrodka kultury w Dąbiu po termomodernizacji

Wyłoniona w drodze przetargu fir-
ma Grumix ma czas do 15 września, aby 
zakończyć prace. W ramach inwestycji 
wybudowane zostanie boisko wielofunk-
cyjne, trybuny na 141 miejsc, skocznia w 
dal z rozbiegiem i boksy dla zawodników. 
Uzupełniającymi elementami zagospoda-
rowania terenu będą ciąg pieszo-jezdny 
oraz nowe ogrodzenie z piłkochwytami 
od ul. Podgórnej. Przy obiekcie powstanie 
również parking na 9 samochodów, w tym 
jedno dla osoby niepełnosprawnej, oświe-
tlenie parkowe oraz sportowe, umoż-
liwiające grę po zmroku. Wybudowany 
zostanie także plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią, zgodnie z wytycznymi rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”. 
Ogólna wartość projektu to 1 462 470 zł, 
z czego dotacja unijna z PROW wynosi 
400 000 zł, a dotacja Ministerstwa Sportu 
i Turystyki 388 000 zł. Na budowę placu 
zabaw gmina pozyskała dotację z progra-
mu Radosna Szkoła w kwocie 63 850 zł.

Red.

PostęPy na budowiE komPlEksu sPoRtowEGo w saRnowiE
na placu przy szkole Podstawowej w sarnowie widać już kolejne efekty prac. wyłoniona w drodze przetargu 

firma Grumix wykonała już drenaż, podbudowę z kruszywa pod bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw, oraz 
podbudowę boiska wielofunkcyjnego. Powstała także ponadto połowa drogi z kostki brukowej, która łączy ulicę 
szkolną z Podgórną. obecnie trwają prace nad budową trybun.

Obecnie trwają prace nad budową trybun
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Teren po byłej mleczarni zostanie 
uporządkowany tak, aby mogły na nim 
stanąć urządzenia placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej oraz kosz do gry w koszy-
kówkę. Znajdą się na nim także ławki be-
tonowe z drewnianymi siedziskami i kosze 
na śmieci. Strefy urządzeń zabawowych 
będą pokryte piaskiem rzecznym na geo-
włókninie oraz trawą. Poruszanie się po 
obiekcie dzieciom i ich opiekunom uła-
twią wytyczone z kolorowej kostki beto-
nowej ścieżki, a przyjemny cień w okresie 
letnim zapewnią nowo posadzone drze-
wa. Obiekt będzie ogrodzony od strony 
ulicy, co znacznie zwiększy bezpieczeń-
stwo dzieci, które będą się bawiły w tym 
miejscu. Uporządkowany i utwardzony 

zostanie także rów potoku przepływają-
cego wzdłuż placu.

Wykonawca placu zabaw w Goląszy 
Dolnej został wyłoniony w przetargu. Jest 
nim firma Grumix z Sosnowca. Koszt in-

westycji wyniesie 162 360 zł, z czego unij-
ne dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich będzie stanowić 68 
945 zł. 

Red.

PowstaniE nowy Plac zabaw i siłownia w Goląszy dolnEj
w maju rozstrzygnięto przetarg 

na zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej po byłej mleczarni w Go-
ląszy dolnej. na tym terenie do li-
stopada 2014 roku powstanie nowy 
plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w Goląszy Dolnej

W pierwszej kolejności wykonano 
chodnik w Strzyżowicach, który łączy 
chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 
913 z z parkingiem przed remizą. Powsta-
ły ciąg komunikacyjny jest częścią zago-
spodarowania całego placu przy remizie, 
dlatego też ten etap prac został zgłoszony 
do unijnego dofinansowania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wartość tych robót wyniesie 17 510,83 zł, 
z czego potencjalne unijne dofinansowa-
nie może stanowić 10 000 zł. 

Rozpoczęly się już prace w Gródkowie 
przy budowie chodnika, łączącego ul. Le-
śną z drogą wojewódzką 913 (pomiędzy 

placem szkolnym a placem zabaw). Ponad-
to w Preczowie firma wybuduje miejsca 
postojowe przy remizie OSP, gdzie zo-
stanie wybrukowany teren przy wejściu 
głównym do budynku oraz dojście do 
placu zabaw. TAURON Dystrybucja na 
własny koszt wymienił w tym miejscu już 
słup rozkraczny na pojedynczy wirowy, 
który zajmuje mniej miejsca niż poprzedni. 
Budowa miejsc postojowych ma również 
szansę na unijną dotację z PROW w wyso-
kości 23 tys. zł. W Preczowie zostanie też 
wykonana nowa nawierzchnia na ul. Zielo-
nej. Powstanie tu droga z kostki betono-
wej z nową podbudową i odwodnieniem. 

W ramach zlecenia Zakład Remon-
towo-Budowlany utwardzi drogę dojaz-
dową na działce nr dr. 901 w Sarnowie, 
gdzie na długości 50 m zostaną ułożone 
betonowe płyty ażurowe. Termin realiza-
cji umowy na powyżej opisane zadania to 
15 września 2014 r.

To jednak nie koniec prac na drogach, 
ponieważ 6 czerwca br. rozstrzygnięty 
został przetarg na budowę pętli autobuso-
wej na końcu ul. Szkolnej w Malinowicach, 
który wygrała firma „Drogrem”, oferując 
cenę 124 117,05 zł. Termin realizacji tego 
zadania to 01.09.2014 r. Drugim zadaniem 
do wykonania zamieszczonym w przetar-
gu była budowa nowej nakładki asfaltowej 
w Sarnowie na ul. Parkowej oraz budo-
wa ul. Spokojnej w Gródkowie, którego 
zwycięzcą została firma Zakład Remon-
towo-Budowlany Maria Fisior. Termin 
realizacji przebudowy tych dróg to 18 
sierpnia br. Przed gminą jeszcze dwa duże 
postępowania przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy dwóch odcinków ul. Bocznej 
w Strzyżowicach (zadanie do realizacji w 
całości w 2014 r.) oraz ul. Szkolnej w Pre-
czowie, której budowa rozpocznie się na 
jesieni br., a zakończy w 2015 r.

Red.

nowE dRoGi, miEjsca PaRkinGowE i chodniki z kostki bRukowEj
Firma zakład Remontowo-budowlany maria Fisior rozpoczęła realizację umowy, w ramach której powstaną od-

cinki chodników w strzyżowicach i Gródkowie, miejsca postojowe przy remizie osP w Preczowie, ulica zielona w 
Preczowie oraz fragment drogi na działce nr dr. 901 w sarnowie. łączna wartość tych prac to 151 949,12 zł.

Nowy chodnik w Strzyżowicach
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Jeszcze w tym roku dwie sale ban-
kietowe w remizach OSP w Dąbiu i w 
Psarach przejdą gruntowny remont. W 
Psarach zostaną wykonane nowe tynki, 
oświetlenie sufitowe oraz ścienne, poło-
żona również zostanie nowa podłoga, a 
na scenie zaistalowany będzie ekran pro-
jekcyjny. Kompleksowy remont przejdą 
też toalety, hol wejściowy i szatnia.

Nowe oblicze zyska także sala w Dą-
biu. W pracach remontowcyh przewi-
dziano demontaż boazerii na ścianach i 
na suficie, wykonanie nowych tynków, 
montaż oświetlenia oraz szlifowanie i 
malowanie istniejącego parkietu. Od-
nowiona będzie także scena oraz wyre-
montowane zostaną toalety i hol.

Drugim przetargiem ogłoszonym 
przez gminę na początku czerwca jest 
rozbudowa budynku Klubu Sportowego 
Góra Siewierska. W ramach umowy fir-
ma, która wygra przetarg będzie musiała 
dobudować pomieszczenia sanitarne i 
magazynowe. Prace obejmą również bu-
dowę dachu nad całością budynku, wy-
mianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz 
z wykonaniem nowej elewacji, montaż 
posadzki, wykonanie tynków wraz z 
okładzinami, sufitami podwieszonymi i 
robotami malarskimi. W całym budynku 
zostanie zamontowana nowa instalacja: 
elektryczna, wodna i sanitarna.

Remonty sal bankietowych w remi-
zach OSP w Dąbiu i w Psarach mają po-

trwać do 31 października, a rozbudowa 
budynku Klubu Sportowego Góra Sie-
wierska do 16 grudnia.

Jesienią 2014 roku zaplanowano jesz-
cze przeprowadzenie przetargów na 
wyłonienie wykonawców kolejnych 3 
unijnych projektów dofinansowanych z 
PROW, które zostaną zrealizowane do 
końca czerwca 2015 r. Zadania te po-
legają na zagospodarowaniu przestrze-
ni publicznej w Malinowicach, Goląszy 
Górnej i Preczowie. W Malinowicach 

przy kaplicy powstaną miejsca parkin-
gowe i mały plac zabaw, a w Goląszy 
Górnej (przy boisku wielofunkcyjnym 
i placu zabaw), planowane jest wybu-
dowanie zadaszonej altany, miejsc po-
stojowych, budynku gospodarczego i 
siłowni zewnętrznej oraz kręgu ogni-
skowego. W Preczowie powstaną: do-
jazd do szatni klubu sportowego, pił-
kochwyty, trybuny, parking, a boisko 
zostanie ogrodzone.

Red.

w czerwcu wójt Gminy Psary ogłosił przetargi na remont sal balowych, mieszczących się w budynkach ochot-
niczej straży Pożarnej w Psarach i dąbiu oraz na rozbudowę budynku klubu sportowego Góra siewierska. zadania 
te realizowane będą przy unijnej dotacji z Programu Rozwoju obszarów wiejskich w łącznej wysokości 264 tys. zł.

Wizualizacja sali bankietowej w Psarach

Tegoroczna edycja kon-
kursu odbywała się od 17 do 
23 maja. Gmina Psary bra-
ła udział w turnieju po raz 
trzeci. W ubiegłym roku za-
jęliśmy I miejsce, a dwa lata 
temu III.

Podczas tegorocznego 
tygodnia sportu w naszej 
gminie odbyły się 83 impre-
zy rekreacyjne, które prze-
prowadzano dzień po dniu. 
Największą z nich stanowiła 
gminna edycja ogólnopol-
skiej akcji Polska Biega z 

kilkoma konkurencjami bie-
gów oraz sztafetą – można 
o niej przeczytać na stro-
nie 17. tego numeru gazety. 
Równie znaczącą imprezą 
była Małyszomania, w ra-
mach której rozegrano kil-
kanaście konkursów spor-
towych takich jak: turniej w 
piłkę nożną chłopców, za-
wody w rzucie ringo dziew-
cząt, turniej badmintona czy 
pokaz sprawności policjan-
tów. Łącznie we wszystkich 
wydarzeniach wzięło udział 

3651 osób. Wszystkim wo-
lontariuszom oraz uczest-
nikom imprez sportowych 
serdecznie dziękujemy za 
uczestnictwo w turnieju.

Zwycięzcą w kategorii 
miast i gmin w woj. śląskim 
od 10 001 do 30 000 miesz-
kańców został Strumień, a 
Siewierz zajął drugie miej-
sce. Psary, które uplasowa-
ły się na trzecim miejscu są 
pierwszą gminą wiejską w 
tym zestawieniu.

Red.

iii miEjscE Gminy PsaRy w sPoRtowym tuRniEju miast i Gmin
9 czerwca wójt Gminy Psary odebrał z rąk wicemarszałka wojewódz-

twa Śląskiego kazimierza karolczaka dyplom i puchar za zajęcie iii miej-
sca w sportowym turnieju miast i Gmin, w województwie śląskim, w kate-
gorii gmin od 10 001 do 30 000 mieszkańców.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń 
odbiera nagrodę z rąk Wicemarszałka 

Województwa Śląskiego 
Kazimierza Karolczaka

Ruszyły PRzEtaRGi na REalizację dwóch PRojEktów unijnych
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Konferencja została zorganizowana 
przez Grupę PRC Sp. z o.o. – znaną fir-
mę doradczą i szkoleniową w zakresie 
Public Relations – a także przez władze 
miasta Katowice oraz Krakowa. W cią-
gu trzech dni konferencji odbywały się 
panele dyskusyjne, wykłady i warszta-
ty, które prowadzili najlepsi specjaliści i 
praktycy PR w Polsce.

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 
Krakowa - Janina Pokrywa, Prezydent 
Miasta Rybnika - Adam Fudali, Starosta 
Pszczyński - Paweł Sadza, Prezes Za-
rządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. 
- Grzegorz Dąbrowski oraz wieloletni 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Katowicach - Waldemar Bajarun zo-
stali zaproszeni przez organizatorów 
do uczestnictwa w dyskusji pt. „Miasto 
– Inwestycje, komunikacja, mieszkań-
cy”. W trakcie spotkania Wójt Gminy 
Psary wypowiedział się o  prowadzonej 

przez tutejszy samorząd strategii pro-
mocji gminy, zachęcającej do osiedlania 
się na jej terenie. Konferencja stanowiła 
doskonałą okazję do zaprezentowana 
działań gminy w zakresie komunikacji 

z mieszkańcami i otoczeniem oraz po-
zwoliła poznać najlepsze praktyki pre-
zentowane przez cenionych ekspertów 
w branży.

Red.

w dniach 21-23 maja 2014 roku w katowicach miała miejsce ogólnopolska Xi konferencja PR w samorządzie 
i administracji Państwowej. wójt tomasz sadłoń miał niezwykłą okazję reprezentować Gminę Psary w panelu 
dyskusyjnym „miasto – inwestycje, komunikacja, mieszkańcy”.

Panel dyskusyjny podczas konferencji PR w Samorządzie

Prace będą polegały głównie na wy-
mianie opraw oświetleniowych wraz z 
osprzętem. Niestety niosą ze sobą ko-
nieczność wyłączania poszczególnych 
obwodów sieci napowietrznej niskiego 
napięcia. W związku z tym w poszczegól-
nych sołectwach nastąpią przerwy w do-
stawie prądu w następujących terminach:

• 16.06.2014 r. w Sarnowie na ul. 
Leśnej (7:30 – 10:00), Parkowej 
(10:30 – 13:00) i Jasnej (13:30 
-16:00),

• 17.06.2014 r. w Psarach (7:30 – 
12:30) na Granicznej i Strzyżowi-
cach na ul. 1-go Maja, Podwale i 
Rogoźnickiej (12:30 – 17:30),

• 18.06.2014 r. na Górnej w Gród-
kowie (7:30 – 14:00),

• 23.06.2014 r. w Brzękowicach 
Wale (8:30 – 10:30), Bisce (11:00 
– 13:30) i Górze Siewierskiej ul. 
Górnej (14:00 – 16:00),

• 24.06.2014 r. w Preczowie na 
ul. Polnej (7:30 – 11:30), Malino-
wicach ul. Bory (12:00 – 15:00) i 
Strumyczna (15:30 – 17:30),

• 25.06.2014 r. w Gródkowie na ul. 
Pokoju (7:30 – 15:30), ul. Zwycię-

stwa (15:30 – 18:00),
• 26.06.2014 r. na ul. Zastróże w 

Psarach (7:30 – 15:30).
W ramach współpracy gminy Psary 

z firmą TAURON Dystrybucja, w 2014 
roku zostaną wymienione wszystkie 
punkty oświetlenia ulicznego przy dro-
gach publicznych. Ponad połowa obec-
nych opraw oświetleniowych jest już 
eksploatowana dłużej niż 10 lat i cha-
rakteryzuje się dużym zapotrzebowa-
niem na energię elektryczną. Planowana 
modernizacja przewiduje wymianę 1050 
sztuk istniejących opraw oraz dodatko-
wo, dogęszczenie punktów świetlnych w 
ilości 232 sztuk. Dzięki temu poprawi się 
doświetlenie naszych ulic a zatem bezpie-
czeństwo osób z nich korzystających.

Gmina co roku płaci TAURON Dys-
trybucja za konserwację oświetlenia ulicz-
nego. Zgodnie z umową gmina jest przez 
6 lat zobowiązana do zapłaty nieco wyż-
szej składki za konserwację oświetlenia 
ulicznego, która pokryje koszty opisanej 
wyżej modernizacji sieci oświetleniowej. 
Jednak dzięki nowym oprawom uzyska-
my wymierne oszczędności wynikające 
z niższego zużycia energii elektrycznej. 

Nowe lampy będą energooszczędne, do-
datkowo powstanie nowa sieć punktów 
oświetlenia. Z prognozy wynika, że jest 
duża szansa, iż oszczędności na zakupie 
energii pokryją koszty modernizacji sieci. 
Dodatkowo pojawią się punkty świetlne 
w miejscach, w których ich do tej pory 
nie było. 

O dalszych przerwach w dostawie 
prądu na terenie gminy Psary będziemy 
informować na bieżąco na stronie inter-
netowej gminy oraz na słupach ogłosze-
niowych.

Red.

16 czerwca rozpoczną się prace związane z kompleksową modernizacją  oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Psary, która jest realizowana na zlecenie tauron dystrybucja.

o GminiE PsaRy na oGólnoPolskiEj konFEREncji

Rusza wymiana wszystkich oPRaw oŚwiEtlEnia ulicznEGo
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Projekt noszący nazwę „Kompeten-
cje językowe nauczycieli oraz stosowanie 
technologii komunikacyjnych podstawą 
sukcesu nowoczesnej szkoły” ma na celu 
wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczest-
ników w zakresie użycia ICT i kompetencji 
językowych, doprowadzenie do otwarcia 
klas dwujęzycznych w placówce oraz po-
prawę efektów kształcenia.

Dzięki projektowi, 16 nauczycieli weź-
mie udział w dwutygodniowych lub tygo-
dniowych szkoleniach zagranicznych w re-
nomowanych szkołach. Będą to: szkolenia 
metodyczne dla językowców, szkolenia 
dotyczące nowoczesnych technologii in-
formacyjnych dla nauczycieli przedmiotów 
ścisłych i ogólnych, szkolenia przygotowu-
jące do nauczania zintegrowanego w języ-
ku angielskim CLIL, szkolenia typu General 
English z elementami ICT. Naszym celem 
jest czerpanie inspiracji i innowacyjnych 
rozwiązań z różnych stron Europy, dlate-
go zdecydowaliśmy się zrealizować kur-
sy w Anglii (Oxford), Szkocji (Edynburg), 
Malcie (St. Julian’s), Austrii (Wiedeń), i Ło-
twie (Ryga). Ponadto 4 nauczycieli różnych 
przedmiotów weźmie udział w wizycie 
studyjnej w szkole zagranicznej (Turcja). 
Będziemy także gospodarzem wizyty stu-
dyjnej dla nauczycieli z tego kraju. 

Wszystkie formy doskonalenia zawodo-
wego odbywać się będą w czasie wolnym 

– podczas ferii i wakacji – a w przypadku 
wizyty studyjnej – w okresie rekolekcji. 
Dzięki temu szkolenia i spotkania nie zakłó-
cą normalnego trybu pracy szkoły. Zdoby-
te doświadczenia i kompetencje pozwolą 
na zrealizowanie wcześniej zaplanowanych 
innowacji pedagogicznych i być może za-
owocują kolejnymi. Jednym z takich uno-
wocześnień jest program międzyprzed-
miotowy „Let Polish Rest”, który ma na 
celu prowadzenie różnych lekcji bez użycia 
języka polskiego przez określoną liczbę 
minut w zależności od możliwości uczniów 
i przygotowania nauczycieli. Planowane 
jest również przeprowadzenie – dla chęt-
nych uczniów – nauczania j. rosyjskiego z 
wykorzystaniem komunikacji, materiałów i 
pomocy dydaktycznych wyłącznie w języ-
ku angielskim. Wierzymy, że zapewnienie 
większego kontaktu z językiem obcym 
zaprocentuje lepszymi wynikami z egza-
minów oraz wzmocni zdolności komuni-
kacyjne podczas wyjazdów zagranicznych 
i wizyt w ramach tego i kolejnych progra-
mów wymian międzynarodowych.

W dniach 14-25 kwietnia 2014 r., dzię-
ki projektowi pn. „Zagraniczna mobilność 
szkolnej kadry edukacyjnej w ramach pro-
jektów indywidualnych”, jedna z nauczy-
cielek języka angielskiego w Gimnazjum w 
Psarach- Katarzyna Baca miała możliwość 
wziąć już udział w międzynarodowym 

spotkaniu pedagogów zorganizowanym w 
miejscowości St. Julian’s na Malcie. Były to 
warsztaty, w których uczestniczyli przed-
stawiciele 7 krajów Unii Europejskiej oraz 
jeden nauczyciel z Chile. informacje o tym 
jak przebiegało szkolenie można znaleźć na 
stronie internetowej www.kursnamalcie.
blogspot.com. 

Projekt nie mógłby zostać zrealizowany 
bez poparcia ze strony samorządu gminne-
go, który chętnie wspiera inicjatywy po-
dejmowane przez psarskie gimnazjum. 

Gimnazjum Psary

w latach 2014-2016 Gimnazjum im. j. Piłsudskiego w Psarach będzie realizowało projekt za ponad 50 tys. 
euro finansowany przez komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, akcja 1. jest to duży sukces, gdyż 
dofinansowanie otrzymało tylko 20% wnioskujących szkół. 

Katarzyna Baca 
- uczestniczka szkolenia na Malcie

w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007-2013 gminie Psary po raz kolejny została przyznana pomoc, dzięki której zakupione zostanie nowe wy-
posażenie do ośrodka kultury w Gródkowie i jego oddziałów oraz do świetlicy wiejskiej w strzyżowicach.

Celem projektu jest zakup dodatkowego 
wyposażenia do istniejących świetlic wiej-
skich w Preczowie, Gródkowie, Brzękowi-
cach Górnych, Dąbiu i Strzyżowicach. I tak, 
do świetlicy w Preczowie zostały zamówio-
ne: meble, wieszaki naścienne, przeszklona 
gablota, garnki oraz rolety na okna. Świe-
tlica w Brzękowicach Górnych wzbogaci 
się o 15 stołów konferencyjnych i wiesza-
ki stojące. Świetlica w Dąbiu zyska nagło-
śnienie, 15 stołów, 100 krzeseł, wieszaki 
stojące, kuchnię gazowo-elektryczną oraz 
meble kuchenne. Do świetlicy w Strzyżo-
wicach zamówiono wyposażenie kuchenne 
i naczynia. Najwięcej na projekcie zyska 
siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w 
Gródkowie, w którym na scenie pojawią się 
nowe kurtyny oraz duży ekran projekcyjny 

o wymiarach 5m x 3m, zakupione zostaną 
również: biurowe urządzenie wielofunkcyj-
ne, 20 stołów, 150 krzeseł konferencyjnych 
oraz wyposażenie kuchenne.

„Nowo zakupiony sprzęt podniesie stan-
dard świadczonych przez nas usług kultural-
nych. Szczególnie cieszy nas doposażenie 
głównej siedziby Ośrodka Kultury w Gród-
kowie, główna sala po przeprowadzonym 
w niej dwa lata temu generalnym remon-
cie, dzięki nowym kurtynom, stołom oraz 
krzesłom konferencyjnym znacznie zyska 
na estetyce i funkcjonalności”. - powiedziała 

Anna Nagły, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Doposażone, dzięki unijnemu projek-
towi pn. „Zakup wyposażenia świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Psary”, gmin-
ne obiekty będą pełniły funkcje kultural-
no-oświatowe oraz posłużą jako miejsca 
spotkań społeczności lokalnych. Wartość 
całego projektu to blisko 120 tys. zł, z cze-
go unijne dofinansowanie dla gminy wynosi 
82 000 zł i pochodzi z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Red.

nowy PRojEkt wymian międzynaRodowych w Gimnazjum

nowE wyPosażEniE do Gminnych ŚwiEtlic za unijnE PiEniądzE
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Uprzejmie prosimy mieszkańców gmi-
ny Psary o wystawianie przed posesję 
koszy na śmieci oraz worków z posegre-
gowanymi opadami: jeden dzień przed 
terminowym odbiorem śmieci przez fir-
mę Spectrum lub przed godziną 6.00 rano 
w dniu odbioru odpadów. Przypomina-
my, iż firma Spectrum nie ma obowiązku 
odbioru koszy na śmieci oraz worków 
bezpośrednio z terenu posesji. Niewysta-
wienie kosza na śmieci lub worków z od-

padami przed 6:00 rano może skutkować 
nieodebraniem odpadów.

objaśnienia do tabeli:
• Wielkogabaryty – meble i inne odpa-

dy wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektroniczny i opony.

• Pojemnik/worek należy wystawić na 
chodnik lub pobocze drogi w sposób 
nie utrudniający poruszanie się pie-
szych w dniu wywozu do godz. 6:00.

• W przypadku nieudostępnienia po-

jemnika/worka w podanym wyżej 
terminie, odpady nie zostaną ode-
brane.
Dane kontaktowe do firmy odbierają-

cej odpady komunalne:
• spectrum silesia service sp. z o. 

o., ul. anieli krzywoń 16, 41-922 
Radzionków

• biuro@spectrum-silesia.pl
• tel./fax 32 286 79 83.

Red.

haRmonoGRam odbioRu ŚmiEci na okREs liPiEc - GRudziEń 2014 
Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowa-

ny przez firmę spectrum silesia service sp. z o. o.  na okres od lipca do grudnia 2014 roku. 

Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

08.07.2014 
22.07.2014 

05.08.2014 
19.08.2014 

02.09.2014 
16.09.2014 
30.09.2014 

28.10.2014 25.11.2014 23.12.2014 

Plastik, papier - 18.08.2014 - 06.10.2014 - 08.12.2014 

Plastik, szkło 14.07.2014 - 15.09.2014 - 14.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 28.11.2014 - 

Metal - - - - - 8.12.2014 
 

Gródków 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

07.07.2014 
21.07.2014 

04.08.2014 
18.08.2014 

01.09.2014 
15.09.2014 
29.09.2014 

27.10.2014 24.11.2014 22.12.2014 

Plastik, papier - 29.08.2014 - 17.10.2014 - 19.12.2014 

Plastik, szkło 25.07.2014 - 26.09.2014 - 21.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 28.11.2014 - 

Metal - - - - - 19.12.2014 
 

Sarnów, ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Główna 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

09.07.2014 
23.07.2014 

06.08.2014 
20.08.2014 

03.09.2014 
17.09.2014 15.10.2014 12.11.2014 10.12.2014 

Plastik, papier - 19.08.2014 - 07.10.2014 - 09.12.2014 

Plastik, szkło 15.07.2014 - 16.09.2014 - 10.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 27.11.2014 - 

Metal      9.12.2014 
 

Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

03.07.2014 
17.07.2014 
31.07.2014 

14.08.2014 
28.08.2014 

11.09.2014 
25.09.2014 23.10.2014 20.11.2014 18.12.2014 

Plastik, papier - 27.08.2014 - 15.10.2014 - 17.12.2014 

Plastik, szkło 23.07.2014 - 24.09.2014 - 19.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 25.11.2014 - 

Metal      17.12.2014 
 

Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

10.07.2014 
24.07.2014 

07.08.2014 
21.08.2014 

04.09.2014 
18.09.2014 16.10.2014 13.11.2014 11.12.2014 

Plastik, papier - 20.08.2014 - 08.10.2014 - 10.12.2014 

Plastik, szkło 16.07.2014 - 17.09.2014 - 12.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 27.11.2014 - 

Metal      10.12.2014 
 

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej 
 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

02.07.2014 
16.07.2014 
30.07.2014 

13.08.2014 
27.08.2014 

10.09.2014 
24.09.2014 22.10.2014 19.11.2014 17.12.2014 

Plastik, papier - 26.08.2014 - 14.10.2014 - 16.12.2014 

Plastik, szkło 22.07.2014 - 23.09.2014 - 18.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 25.11.2014 - 

Metal      16.12.2014 
 

Preczów 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

11.07.2014 
25.07.2014 

08.08.2014 
22.08.2014 

05.09.2014 
19.09.2014 17.10.2014 14.11.2014 12.12.2014 

Plastik, papier - 21.08.2014 - 09.10.2014 - 11.12.2014 

Plastik, szkło 17.07.2014 - 18.09.2014 - 13.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 24.11.2014 - 

Metal      11.12.2014 
 

Psary, ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

14.07.2014 
28.07.2014 

11.08.2014 
25.08.2014 

08.09.2014 
22.09.2014 20.10.2014 17.11.2014 15.12.2014 

Plastik, papier - 22.08.2014 - 10.10.2014 - 12.12.2014 

Plastik, szkło 18.07.2014 - 19.09.2014 - 15.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 26.11.2014 - 

Metal      12.12.2014 
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Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

10.07.2014 
24.07.2014 

07.08.2014 
21.08.2014 

04.09.2014 
18.09.2014 

16.10.2014 13.11.2014 11.12.2014 

Plastik, papier - 20.08.2014 - 08.10.2014 - 10.12.2014 

Plastik, szkło 16.07.2014 - 17.09.2014 - 12.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 27.11.2014 - 

Metal      10.12.2014 
 

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej 
 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

02.07.2014 
16.07.2014 
30.07.2014 

13.08.2014 
27.08.2014 

10.09.2014 
24.09.2014 22.10.2014 19.11.2014 17.12.2014 

Plastik, papier - 26.08.2014 - 14.10.2014 - 16.12.2014 

Plastik, szkło 22.07.2014 - 23.09.2014 - 18.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 25.11.2014 - 

Metal      16.12.2014 
 

Preczów 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

11.07.2014 
25.07.2014 

08.08.2014 
22.08.2014 

05.09.2014 
19.09.2014 

17.10.2014 14.11.2014 12.12.2014 

Plastik, papier - 21.08.2014 - 09.10.2014 - 11.12.2014 

Plastik, szkło 17.07.2014 - 18.09.2014 - 13.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 24.11.2014 - 

Metal      11.12.2014 
 

Psary, ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

14.07.2014 
28.07.2014 

11.08.2014 
25.08.2014 

08.09.2014 
22.09.2014 

20.10.2014 17.11.2014 15.12.2014 

Plastik, papier - 22.08.2014 - 10.10.2014 - 12.12.2014 

Plastik, szkło 18.07.2014 - 19.09.2014 - 15.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 26.11.2014 - 

Metal      12.12.2014 
 

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

04.07.2014 
18.07.2014 

01.08.2014 
16.08.2014 
29.08.2014 

12.09.2014 
26.09.2014 24.10.2014 21.11.2014 19.12.2014 

Plastik, papier - 28.08.2014 - 16.10.2014 - 18.12.2014 

Plastik, szkło 24.09.2014 - 25.09.2014 - 20.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 24.11.2014 - 

Metal      18.12.2014 
 

Psary ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, 
Leśna, Łączna, Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Odpady 
zmieszane 

01.07.2014 
15.07.2014 
29.07.2014 

12.08.2014 
26.08.2014 

09.09.2014 
23.09.2014 21.10.2014 18.11.2014 16.12.2014 

Plastik, papier - 25.08.2014 - 13.10.2014 - 15.12.2014 

Plastik, szkło 21.07.2014 - 22.09.2014 - 17.11.2014 - 

Wielkogabaryty - - - - 26.11.2014 - 

Metal      15.12.2014 
 



Dzięki udziałowi w Programie PPE 
uczniowie dostają jasne wskazówki, które 
uczą ich jak poprawnie i zdrowo odżywiać 
się przez całe życie, poznają korzyści z 
uprawiania sportu i regularnej aktywno-
ści fizycznej, która prowadzi do: zmniej-
szenia ryzyka otyłości (tak ważne wśród 
dzieci), zmniejszenia ryzyka chorób serca, 
wzmocnienia mięśni i kości oraz lepszego 
samopoczucia, a stąd już krok do większej 
ilości uśmiechu każdego dnia.

Dzięki spożywaniu właściwie dobra-
nych produktów – smacznych a do tego 
wartościowych – dzieci nie tylko utrzy-
mują wagę na właściwym poziomie, ale 
również nabierają ochotę na zabawę i 
ruch na świeżym powietrzu. Odpowied-
nio zbilansowana i zdrowa dieta dodaje 
dużo pozytywnej energii, niezbędnej do 
działania, uśmiechu, nauki, rozwijania pasji 

i radości z życia. 
Kolejnym elementem ważnym dla 

zdrowia człowieka jest wskazanie i na-
uczenie dzieci, jak żyć w zgodzie z natu-
rą, z otaczającą przyrodą i jak umiejętnie 
korzystać z jej darów. Uczniowie uczą 
się, że należy: ograniczać zużycie energii 
elektrycznej, kontrolować ilość zużywa-
nej wody, nie wyrzucać zużytych baterii 
do kosza na śmieci, a wybierając się na 
zakupy używać ekologicznych toreb wie-
lokrotnego użytku. 

Udział w programie zakończył się 
uczestnictwem w konkursie, którego 
wyniki poznamy wkrótce. Niezależnie od 
rozstrzygnięcia rywalizacji, trzecioklasiści 
już stali się zwycięzcami, bo zdobyta wie-
dza o zdrowiu będzie procentowała przez 
całe życie.

sP dąbie

PoRcja PozytywnEj EnERGii
zdrowe odżywianie to ostatnio „gorący” temat. wszyscy o nim mówią, ale nie wszyscy wiedzą, co i jak należy 

robić, aby cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem, dlatego trzecioklasiści ze szkoły Podstawowej w dąbiu 
uczestniczą w realizacji programu PoRcja PozytywnEj EnERGii.

Uczestnicy programu

bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary nr 26 / V / 2013/2014

iV PRzEGląd PiEŚni PatRiotycznEj i żołniERskiEj

Hasłem tegorocznego spotkania 
były słowa „pamięć i tożsamość” za-
czerpnięte z tytułu ostatniej książki 
papieża św. Jana Pawła II. Przed wystę-
pami muzycznymi uczniowie przypo-
mnieli okoliczności uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

W przeglądzie wystąpili: Natalia 
Guzenda, Gabriela Hulewicz, Anna 
Rosół, Karol Król, Jakub Marcinkowski 
(wszyscy z SP Dąbie), Emilia Maciej-
czyk (SP Gródków), Natalia Michalska 
(SP Sarnów), Krystian Jasionek, Filip 
Nowak (obaj z Gimnazjum w Psarach), 
Aleksandra Zaporowska, Krzysztof 
Pawik (obydwoje z SP Strzyżowice). 
Wszyscy wykonawcy zaprezentowali 

się znakomicie. Odpowiednio dobrane 
słowa i dźwięki pozwoliły słuchaczom 
doświadczyć tych emocji, które towa-
rzyszyły autorom tworzącym dzieła 
związane z naszą historią. Uczestnicy 
przeglądu w podziękowaniu otrzymali 
pamiątkowe nagrody książkowe.

Podsumowaniem spotkania niech 
będą słowa z utworu wykonywane-
go przez gimnazjalistów z repertuaru 
Marka Grechuty: „wolność - to wśród 
mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w 
oczach ich i szczęście”.

sP strzyżowice

30 kwietnia 2014 r. w szkole Pod-
stawowej w strzyżowicach odbył się 
iV Przegląd Pieśni Patriotycznej i 
żołnierskiej.

Laureaci IV Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
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Konkurs przebiega w kilku etapach: 
najpierw trzeba wygrać eliminacje 
szkolne, następnie oddziałowe i wo-

jewódzkie. Zdobywcy I miejsc w wo-
jewództwie otrzymują przepustkę na 
finał do Warszawy. W tym roku Gro-

mada Zuchowa Leśne Skrzaty zajęła 
w konkursie II miejsce na poziomie 
eliminacji wojewódzkich w kategorii 
prac zespołowych. Natomiast w kate-
gorii prac indywidualnych wyróżnienie 
otrzymał Szymon Skórka, a jego brat 
Jakub Skórka w kategorii prac multi-
medialnych zajął II miejsce.

Nagrody wręczał pan Edward 
Wieczorek – kierownik Regionalnej 
Pracowni Krajoznawczej PTTK w 
Katowicach. Uroczystość wręczania 
nagród odbyła się 11 kwietnia 2014 
r. w Bibliotece Miejskiej w Dąbro-
wie Górniczej. Po spotkaniu wszyscy 
uczestnicy zwiedzili Muzeum Miejskie 
„Sztygarkę”.

zsP w strzyżowicach

PoznajEmy ojcowiznę
już po raz 21. zarząd Główny Pttk w warszawie ogłosił ogólnopolski 

młodzieżowy konkurs krajoznawczy pod nazwą „Poznajemy ojcowiznę”.

Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty podczas gali wręczania nagród

w uRzędziE wojEwódzkim…

Pojechaliśmy czerwonym, strażackim 
autokarem do Katowic, gdzie zwiedzili-
śmy Urząd Wojewódzki oraz Komendę 

Główną Wojewódzkiej Straży Pożar-
nej. Było to niezapomniane przeżycie. 
„W Urzędzie Wojewódzkim zobaczyli-

śmy wiele ciekawych pomieszczeń, m.in. 
Salę Sejmową, Salę Marmurową, tunele, 
schrony. Moim zdaniem najbardziej inte-
resującym miejscem był skarbiec, w któ-
rym kiedyś znajdowało się złoto i inne 
kosztowności. Przy próbie kradzieży 
skarb automatycznie zatapiany był wodą 
z basenu znajdującego się pod podłogą.” 
- opowiada Klaudia Buchacz, z kl. IV. „W 
siedzibie Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
podziwialiśmy różne wozy strażackie i 
sprzęt, który jest wykorzystywany do 
gaszenia pożarów. Wszyscy z zaciekawie-
niem słuchaliśmy wypowiedzi strażaków 
o ich trudnej i niebezpiecznej pracy, obej-
rzeliśmy też film o akcjach ratowniczych. 
Wyposażenie i wyszkolenie strażaków 
zrobiło na nas ogromne wrażenie.” - opo-
wiada Piotr Konieczny z kl. IV.

sP dąbie

niezwykła niespodzianka spotkała uczniów szkoły Podstawowej w dąbiu, 
bowiem zostali oni zaproszeni przez Śląskiego kuratora oświaty na wyciecz-
kę, która była dla nich nagrodą za efekty w nauce.

Podczas wycieczki do Wojewódzkiej Komendy Głównej PSP

witajciE w moim ŚwiEciE muzyki i histoRii

Moją pasją jest muzyka, śpiew i historia. 
W szkole poszerzam swą wiedzę i umie-
jętności w zakresie śpiewu chóralnego i 
solowego. Dodatkowo fascynuje mnie hi-
storia, lecz najciekawszym źródłem histo-
rycznych opowieści jest dla mnie mitologia 
grecka. W tym roku wraz z moimi dwiema 
koleżankami zdobyłyśmy pierwsze miejsce 
na międzyszkolnym konkursie mitologicz-
nym. To był dla nas duży sukces!

Zainteresowanie muzyką zaczęło się u 
mnie dosyć wcześnie. Już kiedy miałam 4 
lata rozpoczęłam swą przygodę z muzy-

ką, tańcem i śpiewem w Młodzieżowym 
Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie 
Górniczej. Potem brałam udział w licznych 
występach, konkursach i popisach indywi-
dualnych.

Najciekawszą lekcją, którą wyniosłam z 
podróży i występów było stwierdzenie, że 
wszystko to stanowi doskonałą zabawę, 
poznawanie ciekawych ludzi i nie zawsze 
trzeba wygrywać, aby być szczęśliwym. 
Zachęcam Was do odwiedzania wspania-
łego świata muzyki!

sP Gródków

nazywam się julia Polak. chodzę do klasy V szkoły Podstawowej w Gród-
kowie. uczęszczam także do szkoły muzycznej w będzinie, gdzie chodzę na 
zajęcia śpiewu solowego, chóru oraz ćwiczę grę na fortepianie.

Julia Polak
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Swoją przygodę rozpoczęli od zwie-
dzenia Kopalni Złota w Złotym Stoku, a 
następnie pojechali do uzdrowiskowej 
miejscowości – Kudowy Zdrój, gdzie 
zwiedzili Starówkę i Twierdzę Kłodzką. 
Tam chodzili wąskimi tunelami i ogląda-
li podziemne korytarze, w których było 
mokro, zimno i ciemno. Niektórzy drżeli 
ze strachu, ale było to na pewno niesa-
mowite przeżycie, dla niektórych nawet 

fantastyczne. Po wyczerpującym dniu 
udali się na nocleg do miejscowości Lądek 
Zdrój.

Następnego dnia wyruszyli do kolejnej 
lokalizacji – Polanicy Zdrój, gdzie podzi-
wiali przepiękną roślinność w Parku Zdro-
jowym i Pijalnię Wód. Kolejną atrakcją 
dnia było zwiedzanie Muzeum Papiernic-
twa w Dusznikach Zdroju. Następnie wy-
ruszyli w kierunku Karłowa, aby „wspiąć” 

się na Szczeliniec Wielki, gdzie oglądali 
niezwykłe skały, które swoimi kształtami 
przypominały np. karawanę, żołnierza, 
delfina. Ze szczytu podziwiali przepiękna 
panoramę okolicy. Stamtąd pojechali do 
Wambierzyc podziwiać ruchomą szopkę 
i Bazylikę NMP. 

Trzeciego dnia pojechali do Parku Na-
rodowego Gór Stołowych, gdzie wchodzili 
na Błędne Skały. Przeciskali się przez wą-
skie szczeliny między ogromnymi głazami 
skalnego labiryntu. Potem zwiedzili jedyną 
w Polsce Kaplicę Czaszek w Czermnej. 

Pomimo wielkiego zmęczenia wszyst-
kim dopisywały humory i każdy żałował, 
że czas wspólnie spędzony tak szybko mi-
nął. 

Wycieczka była bardzo ciekawa i inte-
resująca. Dostarczyła wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Uczniowie poznali wiele 
nowych, ciekawych miejsc i miło spędzili 
ze sobą czas. Dzięki niej mogli się jeszcze 
lepiej zintegrować i zaprzyjaźnić.

sP Gródków

Głos szkolny

Paweł Beręsewicz ciekawie i zabawnie 
opowiadał nam o sobie, swojej pracy i 
twórczości. Sympatyczny, uśmiechnięty i 
otwarty, od pierwszych chwil spotkania 
nawiązał dobry kontakt z młodymi czy-
telnikami. Wspominając swoją pierwszą 
pracę zawodową, przedstawił się jako… 
najstraszniejszy i najbardziej wymagający 
anglista w warszawskim liceum ;). Potem 
opowiadał o swoich kolejnych zajęciach, 
w których wykorzystał znajomość języ-
ka angielskiego, czyli o pracy leksykogra-
fa, tzn. autora słowników oraz tłumacza 
książek anglojęzycznych, takich jak „Ania 
z Zielonego Wzgórza” czy „Przygody 
Tomka Sawyera”.

Nieoczekiwanie pisarz zaprosił kilku 
wybrańców z widowni na pogawędkę o 
literaturze „przy herbatce lub kawie”. Pan 
Paweł z ogromnej torby wyciągnął orygi-
nalną filiżankę, a potem wystarczyło już 
tylko odrobinę wyobraźni, by poczuć się 
jak na prawdziwej „herbatce” z pisarzem i 
wraz z nim udać się w podróż po literatu-
rze. Mogliśmy wybierać spośród książek 
detektywistycznych („Tajemnice człowie-
ka z blizną”), miłosnych („Kiedy chodziłem 
z Julką Maj”) czy wojennych („Czy wojna 

jest dla dziewczyn?”). Autor prezento-
wał je, cytował najciekawsze fragmenty, 
co stało się dla wielu z nas zachętą do 
lektury całości. Mieliśmy wiele pytań do 
niecodziennego gościa, a on cierpliwie i z 
dużym poczuciem humoru na nie odpo-
wiadał. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, 
że debiutował zbiorem wierszy dla dzieci 
„Lalki Dorotki, a do ich powstania zainspi-
rowała go córka. Szkolni Miłośnicy Cium-
ków usłyszeli, że pomysłów do stworze-
nia serii przygód tej sympatycznej rodziny 
również dostarczała pisarzowi jego wła-
sna rodzina. Dociekliwych zaskoczył fakt, 
że nad niektórymi książkami autor praco-
wał kilka miesięcy, a nawet lat, ale są i ta-
kie pozycje dla najmłodszych czytelników, 
które powstały zaledwie w kilka godzin.

„Spotkanie z panem Pawłem Beręse-
wiczem było dla mnie dużym przeżyciem. 
Cieszę się, że mogłem poznać osobiście 
„ojca Ciumków”. Jako trzecioklasista z 
ogromnym zainteresowaniem śledziłem 
perypetie tej niezwykłej, nieco zwariowa-
nej rodziny. Przeczytałem całą serię ksią-
żek o Ciumkach.” – powiedział po spotka-
niu autorskim Kuba Bizan z kl. V. 

Na zakończenie spotkania, które na 

długo pozostanie w naszej pamięci, Pa-
weł Beręsewicz rozdał wiele autografów i 
dedykacji do swoich książek. Nie obeszło 
się też bez pamiątkowych zdjęć. Mamy na-
dzieję, że pisarz zajrzy jeszcze kiedyś do 
naszej szkoły, a tymczasem czekamy na 
jego kolejne książki.

Serdecznie dziękujemy pani Dyrektor 
Helenie Warczok z GBP za umożliwienie 
nam spotkania z Panem Pawłem Beręse-
wiczem.

ola smuga i ola wesołek 
szkoła Podstawowa w dąbiu

hERbatka z PisaRzEm
12 maja br. w szkole Podstawowej w dąbiu gościł Paweł beręsewicz – tłumacz, autor słowników, a także 

wielu znakomitych książek dla dzieci i młodzieży; uhonorowany za swą twórczość wielu nagrodami literacki-
mi; prywatnie ojciec dwójki dzieci, miłośnik gór i rowerowych wypraw. miły gość odwiedził uczniów z dąbia na 
zaproszenie dyrektora Gminnej biblioteki Publicznej w Psarach.

Rozdanie autografów

Uczestnicy wycieczki na pamiątkowym zdjęciu

wyciEczka do kotliny kłodzkiEj
12 maja 2014 r. uczniowie klasy iii szkoły Podstawowej w Gródkowie wyje-

chali na 3-dniową wycieczkę do kotliny kłodzkiej.
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Jednak naszą wyprawę rozpoczęliśmy 
od wizyty w Muzeum Wsi Opolskiej, 
gdzie mieliśmy okazję zobaczyć rekon-
strukcję dawnych kaplic, chałup, młynu 
oraz zabudowań gospodarczych charak-
terystycznych dla tego regionu Polski. 
Nasz największy entuzjazm wzbudziła 
wizyta w wiejskiej szkole oraz informacja 

o stosowanych przed wieloma laty karach 
cielesnych wobec uczniów!

Ze skansenu wyruszyliśmy do Wrocła-
wia pod Halę Ludową, gdzie podziwiali-
śmy pokaz tańczących fontann. Ogromne 
wrażenie zrobiła na nas również wizyta 
w Ogrodzie Japońskim. Niesamowity 
zapach, piękne rośliny, kaskady wodne 

oraz elementy architektury japońskiej na 
długo pozostaną w naszej pamięci. Długo 
też będziemy pamiętać wizytę na Moście 
Zakochanych i widok niezliczonej ilości 
kłódek zakładanych tam przez zakochane 
pary. Wizyta na wrocławskim rynku była 
okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć, 
kupna upominków oraz spotkania z kra-
snoludkami!

Ostatnią, a według mnie najciekawszą 
atrakcją wycieczki było znakomite dzieło 
panów Styki  i Kossaka pt. „Panorama 
Racławicka”. Patrząc na obraz, nie wie-
dzieliśmy, gdzie jest początek, a gdzie ko-
niec, gdzie elementy namalowane a gdzie 
realistyczne. Wywarło to na nas wielkie 
wrażenie. Pełni wrażeń, emocji, zmęcze-
ni i usatysfakcjonowani wróciliśmy do 
naszych domów. Myślę, że wycieczka do 
Wrocławia była jedną z tych, które za-
pamiętamy na długo i z chęcią będziemy 
powracać do tamtego środowego popo-
łudnia.

alicja Galeja, sarnów

u wRocławskich kRasnali
4 maja 2014 roku uczniowie klas Vi i Vi wybrali się na wycieczkę do jedne-

go z najpiękniejszych polskich miast - wrocławia.

Uczestnicy wycieczki do Wrocławia

oszczędnoŚć Gimnazjalistów

Wzięło w niej udział 50 losowo wy-
branych uczniów z klas I-III. Wszyscy 
zgodnie potwierdzili, że oszczędzanie 
jest potrzebne. Większość ankieto-
wanych uważa, że najlepszym sposo-
bem jest ekonomiczne korzystanie z 
dóbr (np. gaszenie światła, używanie 
żarówek energooszczędnych itp) oraz 

ograniczanie się do podstawowych 
wydatków. Spora część uczestników 
oszczędza dzięki promocjom czy też 
wyprzedażom oraz porównuje ceny w 
różnych sklepach przed dokonaniem 
zakupu. Znaczna część uczniów planuje 
z wyprzedzeniem swoje wydatki.

Zaledwie 36% uczestników przyzna-

je się do posiadania konta i takiej formy 
oszczędzania. Większa ilość osób wyraża 
chęć założenia takowego konta - aż 78% 
pozostałych ankietowanych. Mocno za-
chęcamy do założenia konta w banku dla 
nastolatków.

Pomimo podejmowaniu prób oszczę-
dzania niewielu uczniów uważa się za ludzi 
oszczędnych.

aleksander kotuła, 
Gimnazjum Psary

w maju bieżącego roku uczestnicy zajęć „bliżej rzeczywistości - krok 
w świat ekonomii” przeprowadzili w Gimnazjum w Psarach ankietę doty-
czącą oszczędzania.

PRzEdszkolaki i uczniowiE klas młodszych w bawialni

Przestronne, kolorowe wnętrza ba-
wialni, wyposażone w atrakcyjne sprzę-
ty, inspirowały maluchów do aktywno-
ści ruchowej. Dzieci z wielką radością i 
zapałem pokonywały różne tory prze-
szkód, tunele, zjeżdżały na ogromnych 

zjeżdżalniach. Nie zabrakło również su-
chych kąpieli w basenach z piłkami. Dużą 
atrakcją była „przejażdżka” pojazdami 
umieszczonymi tuż pod sufitem. Zabawa 
zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Wszystkim dzieciom bardzo podoba-

ło się w bawialni i z pewnością był to 
dla nich dzień pełen wrażeń, który na 
pewno długo pozostanie w ich pamięci.

Dziękujemy Państwu Marcie i Bar-
toszowi Satałom za zaproszenie nas do 
bawialni.

Przedszkolaki i uczniowie 
szkoły Podstawowej w dąbiu

dzięki uprzejmości rodziców naszego przedszkolaka boryska satały 28 i 29 
kwietnia przedszkolaki i uczniowie klas i–iii z szkoły Podstawowej w dąbiu, 
wspólnie bawiły się w sali zabaw „lizzy” w chorzowie.



13inFoRmacjE

Barszcz Sosnowskiego to roślina sil-
nie toksyczna, która bardzo szybko się 
rozprzestrzenia. W soku Barszczu So-
snowskiego znajdują się niebezpieczne 
dla skóry związki, które mogą powo-
dować oparzenia, a tym samym blizny, 
które mogą utrzymywać się latami. 
Tę niebezpieczną roślinę można roz-
poznać po bardzo okazałych liściach, 
wysokich, baldachowatych kwiatosta-
nach osiągających nawet cztery metry 
wysokości i po nieco nieprzyjemnym 
zapachu. O poparzenie przez Barszcz 
Sosnowskiego wcale nie trudno. Wy-
starczy chwila nieuwagi i spotkanie z 
tą rośliną może się dla nas skończyć 
bardzo nieprzyjemnie. Do poparzenia 
przez Barszcz Sosnowskiego może 
dojść nawet pomimo braku bezpo-
średniego kontaktu z rośliną. W czasie 
upałów toksyczne związki mogą wydo-
stawać się z rośliny w postaci lotnej. 
Takie związki, które osiądą na skórze 
są bardzo niebezpieczne. 

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną 
silnie zachwaszczającą teren. Szybko 
rośnie na małej powierzchni, ponieważ 
ma ogromną zdolność do regeneracji, 
a wielka ilość nasion znajdujących się 
w glebie sprawia, że roślina zachowuje 
zdolność do kiełkowania przez kilka lat. 
Barszcz Sosnowskiego można spotkać 
w miejscach nieużytkowanych przez 

człowieka, czyli głównie na odłogach, 
łąkach i przy drogach. Rośnie także 
wzdłuż brzegów rzek i jezior, na po-
lach uprawnych, pastwiskach i parkach. 
Coraz częściej można go spotkać w 
żyznych lasach olchowych, które rosną 
nad rzekami i potokami. W razie napo-
tkania Barszczu Sosnowskiego w ogro-
dzie – należy go usunąć i najlepiej w 
miarę możliwości spalić. Do tego uży-
wa się rękawic i okularów ochronnych.

Jeśli podejrzewasz, że miałeś stycz-
ność z tą rośliną, dokładnie przemyj 
zaatakowane miejsca wodą z mydłem 
i jak najszybciej skontaktuj się z leka-

rzem. Pamiętaj, aby unikać słońca przez 
dwie doby - poddanie skóry oparzonej 
działaniu promieni słonecznych zwięk-
sza stan zapalny i ryzyko powstania bar-
dziej widocznych blizn.

Przede wszystkim należy uczulić 
dzieci, aby unikały kontaktu z tą tok-
syczną i silnie alergizującą rośliną, któ-
ra ze względu na swój wygląd może 
wzbudzić ich zainteresowanie. My do-
rośli również powinniśmy zdawać sobie 
sprawę z konsekwencji, jakie wynikają 
po bezpośrednim kontakcie z rośliną i 
po prostu jej unikać.

Red.

uważajmy na toksyczny baRszcz sosnowskiEGo
w czasie letnich spacerów, szczególnie w słoneczne dni narażeni jesteśmy na ostre poparzenie skóry, nie tylko przez 

słońce. Przyczyną może być kontakt z barszczem sosnowskiego, wysoką rośliną zielną. Rozpoznanie rośliny może 
oszczędzić wielu nieprzyjemności i kłopotów ze zdrowiem.

Barszcz sosnowskiego to bardzo toksyczna roślina

Gmina Psary weszła w skład krajowego 
okręgu wyborczego nr 11, obejmującego 
całe województwo śląskie. Frekwencja 
w gminie wyniosła 21,28%. Najwięcej 
głosów - 748 oddano w naszej gminie na 
kandydatów z Platformy Obywatelskiej, 
następnie 392 głosy na Prawo i Sprawie-
dliwość, 331 na Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej – Unia Pracy oraz 225 głosów na 
Nową Prawicę Janusza Korwina-Mikke.

Poniżej publikujemy zestawienie list i 
kandydatów z terenu województwa ślą-
skiego, którzy otrzymali mandaty:
• lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wy-

borczy Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej-Unia Pracy – uzyskała 1 mandat; 
mandat z tej listy uzyskał kandydat:- 
GiEREk adam, na którego oddano 

56 237 głosów.
• lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwość – uzyskała 2 mandaty; 
mandaty z tej listy uzyskali kandydac:i: 
PiEcha bolesław Grzegorz, na 
którego oddano 118 964 głosy, wi-
ŚniEwska jadwiga maria, na 
którą oddano 44 763 głosy.

• lista nr 7 – Komitet Wyborczy Nowa 
Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 
uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy 
uzyskał kandydat: koRwin-mik-
kE janusz Ryszard, na którego od-
dano 67 928 głosów.

• lista nr 8 – Komitet Wyborczy Plat-
forma Obywatelska RP – uzyskała 3 
mandaty; mandaty z tej listy uzyskali 
kandydaci: buzEk jerzy karol, na 

którego oddano 254 319 głosów; ol-
bRycht jan marian, na którego 
oddano 34 267 głosów; PLURA Ma-
rek mirosław, na którego oddano 9 
268 głosów
Szczegółowa wizualizacja wyników 

wyborów dostępna jest na stronach 
PKW: www.pkw.gov.pl

Red.

wyboRy do PaRlamEntu EuRoPEjskiEGo
25 maja 2014 roku odbyły się w całej Polsce wybory do Parlamentu Eu-

ropejskiego. na terenie naszej gminy utworzono 9 obwodów, w których 
oddano 2048 ważnych głosów.

W naszej gminie oddano 
2048 ważnych głosów
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Uczniowie ze wszystkich szkół pod-
stawowych musieli wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami w pięciu kategoriach: 
pytania, krzyżówka matematyczna, za-
miana jednostek, rozwiązywanie zadań 
tekstowych, układanie tangramu. Nie 
było łatwo bowiem poziom trudności 
wykraczał poza standardowy program 
nauczania. Rywalizacja była emocjonują-
ca i właściwie do końca ważyły się losy 
zwycięzcy.

Ostatecznie wygrał uczeń klasy szó-
stej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Nr 1 w Strzyżowicach Jakub Flak, który 
został przygotowany przez Panią Kata-
rzynę Cudnik.

Wspaniałe nagrody dla zwycięzcy 
i wszystkich uczestników ufundował 
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, któ-
ry objął tę olimpiadę swoim patronatem.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!
zsP sarnów

matEmatyk Roku 2014
tegoroczna edycja Gminnej olimpiady matematycznej rozpoczęła 

się prezentacją komediowej scenki pt. „w instytucie matematyki”. to 
na rozluźnienie, bo po niej rozpoczęła się rywalizacja o statuetkę i za-
szczytny tytuł „matematyk Roku 2014”.

Celem zajęć jest eliminowanie lęku 
przed stomatologiem, a także zachęca-
nie do dbania o higienę jamy ustnej oraz 
do zdrowego odżywiania się. Tak też 14 
maja w naszym przedszkolu gościliśmy 
stomatolog Panią Ilonę Rychel – Krze-
mińską, która udzieliła naszym przed-
szkolakom wiele cennych wskazówek 

m.in. jak należy właściwie dbać o higienę 
jamy ustnej, wytłumaczyła jak prawidło-
wo myć zęby. Przedszkolacy zrozumieli 
też, co jest dla nas zdrowe, a co nie. Bar-
dzo szybko przekonali się, że słodycze 
wcale nie są zdrowe dla naszych zębów. 
Na zakończenie spotkania zostali obda-
rowani przez gościa drobnymi upomin-

kami, które w nie dalekiej przyszłości na 
pewno okażą się konieczne. Pamiątkowe 
wisiorki, w którym będą mogli przecho-
wywać swoje ząbki dla Wróżki Zębuszki 
od razu zawisły na szyjach naszych milu-
sińskich. PP sarnów.

stomatoloG w PRzEdszkolu w saRnowiE

Uroczystość zorganizowano z ini-
cjatywy ks. Kanonika Grzegorza Roz-
pończyka Dziekana dekanatu Św. Jana 
Pawła II w Będzinie. Na zaproszenie 
Wójta Gminy Psary Tomasza Sadło-
nia, ks. Proboszcza z Psar Jana Piekar-
skiego i ks. Grzegorza Rozpończyka 
do psarskiej Świątyni przybyli bardzo 
licznie mieszkańcy gminy Psary oraz 
sąsiednich miast i gmin.

Pierwszą cześć uroczystości sta-
nowiła Msza Święta koncelebrowana 
przez księży Jana Piekarskiego i Grze-
gorza Rozpończyka oraz nabożeństwo 
majowe odprawione przez Wikariusza 
Parafii w Psarach ks. Zenona Ptaka.

W części artystycznej Wieczornicy 
zaprezentowali się uczniowie Gimna-
zjum im. marszałka J. Piłsudskiego w 
Psarach w przepięknym widowisku 
poetycko-muzycznym opracowanym 
specjalnie na tę uroczystość. Młodzież 
do występu przygotowali nauczyciele: 
Joanna Marcinkowska, Anna Bogacka i 
Karina Bizan. Gimnazjaliści z ogrom-

nym kunsztem artystycznym przybli-
żyli zebranym sylwetkę Świętego Jana 
Pawła II, jego życie i nauczanie. 

Nieprzypadkowo do przygotowa-
nia programu artystycznego wybra-
no młodzież gimnazjalną. To właśnie 
młodzi ludzie, tacy jak oni, stale to-
warzyszyli Janowi Pawłowi II podczas 
jego pontyfikatu, a wcześniej w trak-
cie służby duszpasterskiej w kraju. 
To właśnie młodzież obejmował On 
najczęściej swą troską, staraniem i 
modlitwą. Występ gimnazjalistów był 
prawdziwą ucztą duchową dla zgro-
madzonej publiczności.

W tym niecodziennym wydarzeniu 
artystycznym uczestniczyli: Przewod-
niczący Rady Gminy Psary Jacenty Ku-
bica wraz z radnymi, Zastępca Wójta 
Gminy Psary Mirosław Rabsztyn, Se-
kretarz Gminy Psary Mirella Barań-
ska-Sorn, Dyrektor Gimnazjum Ewa 
Wawrzak, Dyrektor GOK Gminy Psa-
ry Anna Nagły, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Dąbiu Grażyna Trzcion-

ka, duchowieństwo z terenu dekanatu 
oraz wielu innych znamienitych gości. 

W przygotowaniu całości uroczy-
stości przez Proboszcza z Psar i gmin-
ne Gimnazjum wspierał GOK Gminy 
Psary.

GimnazjumPsary

od września 2013 roku Przedszkole Publiczne im. kubusia Puchatka w sarnowie bierze udział w oGólnoPol-
skim PRoGRamiE aQua FREsh, w ramach którego przedszkole kładzie szczególny nacisk na wdrażanie dzieci do 
dbania o higienę jamy ustnej.

młodziEż Pamięta o PaPiEżu...
18 maja 2014 r. w 94. rocznicę urodzin Papieża Polaka w kościele pw. Św. apostołów Piotra i Pawła w Psarach 

odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona pamięci Św. jana Pawła ii.

Gimnazjaliści podczas wieczornicy

kultuRa / inFoRmacjE szkolnE

Jakub Flak został „Matematykiem roku”
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Obchody jubileuszu rozpoczęły 
się nieprzypadkowo 8 maja, kiedy to 
przypada Święto Bibliotekarza i Bi-
bliotek. Tego dnia w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury w Gródkowie 
odbył się koncert chóru „Zorza”, na 
który tłumnie przybyli goście – wśród 
nich znaleźli się: Wójt Gminy Psa-
ry – Tomasz Sadłoń, Przewodniczący 
Rady Gminy – Jacenty Kubica wraz z 
radnymi, Sekretarz Gminy – Mirella 
Barańska-Sorn, Dyrektorki szkół pod-
stawowych z gminy Psary: Grażyna 
Trzcionka, Dorota Pronobis-Kościń-
ska, Bożena Wieczorek i Dyrektorka 
GOK-u Anna Nagły.

Ponadto na zaproszenie biblioteki 
przybyli szczególni goście, czyli naj-
starsi czytelnicy – ciągle aktywnie 
czytający, dzięki którym uroczystość 
nabrała niepowtarzalnego charakteru. 
Cała, ta bardzo wyjątkowa grupa liczy 
12 osób. Są to panie: Filomena Trzcion-
ka – najstarsza czytelniczka w gminie, 
Józefa Bąba, Stanisława Kotuła, Daniela 
Leśniewska, Zofia Rabsztyn, panowie: 
Stanisław Kopka, Tadeusz Twardokęs, 
Stanisław Wiśniewski i pary małżeń-
skie: Krystyna i Stanisław Puchałowie 
i Janina i Zbigniew Witowie.

Wszystkim wymienionym czytel-
nikom, Wójt Gminy Psary – Tomasz 

Sadłoń wręczył przygotowany przez 
bibliotekę drobny upominek, który bę-
dzie przypominał o tym pięknym świę-
cie. Oprócz najstarszych czytelników, 
zostały uhonorowane dwie bardzo 
ważne dla GBP w Psarach osoby, czyli 
Eugeniusz Horzela – pierwszy Kierow-
nik psarskiej biblioteki i Krystyna Paw-
lik – wieloletnia Dyrektorka Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Psarach.

Po części oficjalnej odbył się koncert 
Chóru „Zorza” z Dąbrowy Górniczej. 
Chórem od 10 lat, czyli od początku 

istnienia, dyryguje Elżbieta Kaźmierska 
a akompaniuje Jerzy Kołodziej, któ-
ry pokazał niezwykły kunszt i poziom 
artystyczny. Wysłuchaliśmy ciekawego 
repertuaru w doskonałym – można by 
rzec – mistrzowskim wykonaniu. Kon-
cert był najpiękniejszym prezentem 
dla wszystkich zgromadzonych gości 
jak również bibliotekarzy. Obchody 
zostaną zakończone po sfinalizowaniu 
wszystkich prac remontowych w psar-
skiej bibliotece.

GbP Psary

koncERt chóRu zoRza na 45-lEciE GminnEj bibliotEki PublicznEj
Rok 2014 jest dla psarskiej biblioteki rokiem bardzo szczególnym i wyjątkowym. jednym z powodów jest mo-

dernizacja i remont wszystkich placówek, czyli bibliotek w Psarach, dąbiu, strzyżowicach i sarnowie w ramach 
unijnego projektu, tworzącego centra dostępu do internetu. drugi powód to jubileusz 45-lecia istnienia i działal-
ności tej ważnej, najstarszej w Gminie instytucji kultury.

Najstarsi czytelicy wraz z Wójtem oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Zgromadzone środki pozwoliły na 
zakup tablicy interaktywnej z oprzy-
rządowaniem, programów multime-
dialnych, 50-calowego telewizora, 
zestawu zabawowego do doposażenia 
placu zabaw. Ponadto dodatkowo za-
angażowane środki własne w wyso-
kości 2 tys.złotych pozwoliły na prze-
prowadzenie malowania przedszkola.

Należy podkreślić, że nawiązana 
przez strzyżowicką placówkę przed-
szkolną współpraca z rodzicami opar-
ta jest na wzajemnym zrozumieniu i 
życzliwości oraz zasadach partner-
stwa. „To ogromny zaszczyt oraz nie-
zwykłe szczęście współpracować z tak 

zaangażowanymi w działalność przed-
szkola rodzicami. Serdecznie dzięku-
je wszystkim sponsorom za okazanie 
zrozumienia potrzeb i pomoc finanso-

wą”. - powiedziała wicedyrektor pla-
cówki Krystyna Kluszczyk.

Przedszkole Publiczne 
w strzyżowicach

daRy Rodziców dla stRzyżowickich PRzEdszkolaków
w roku szkolnym 2013/2014 

Przedszkole w strzyżowicach 
dzięki sponsorom pozyskało około 
20 tys. złotych. 

Do Przedszkola w Strzyżowicach dzięki hojności rodziców, 
 zakupiono tablicę interaktywną 

kultuRa / inFoRmacjE szkolnE
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Spośród ponad 30 grup występują-
cych tego dnia na tąpkowickiej scenie 
nasze zespoły, pod okiem instruktora 
p. Moniki Polan-Zbączyniak, zapre-
zentowały składankę tańców w sty-
lu techno-dance. Najmłodsza grupa 
„Bąble mini” zatańczyła dla licznie 
zgromadzonej publiczności krótki 
układ do piosenki „Motylem jestem” 
Ireny Jarockiej, czym wzbudziła grom-
ki aplauz widzów. Każda z grup otrzy-
mała pamiątkowy dyplom oraz statu-
etkę za udział w przeglądzie.

„Dla młodych tancerzy, którzy 
już od ponad roku trenują w sekcji 
tanecznej najważniejsze było to, że 
mogli się pokazać na scenie nieznanej 
publiczności, poznać innych adeptów 
sztuki tanecznej oraz podpatrzyć ich 
technikę. Takie występy dają możli-
wość oswojenia się z tremą, przeła-
mania bariery wstydu i skrępowania. 
Miła i przyjazna atmosfera, która pa-
nowała wśród uczestników dodatko-
wo spotęgowała te pozytywne emo-
cje i doświadczenia.” - powiedziała 

Monika Polan-Zbączyniak.
Naszym młodym tancerzom gra-

tulujemy występów oraz życzymy 
dalszych sukcesów na artystycznej 

drodze. Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji z X Gali Tanecznej w Tąpko-
wicach na stronie www.gok-psary.pl.

Gok

X Gala tanEczna w tąPkowicach

Do ogrodu przedszkolnego przyby-
ły całe rodziny: rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo i oczywiście uczniowie, 
aby miło spędzić czas w gronie najbliż-
szych, wziąć udział w różnych zabawach 

i skosztować czegoś pysznego. Wspól-
ne świętowanie rozpoczęliśmy od wy-
stępów przedszkolaków oraz uczniów 
naszej szkoły, którzy zaprezentowali 
szerokiej publiczności swoje większe i 

mniejsze talenty. Były więc tańce, akro-
bacje i występy wokalne. W oprawie 
muzycznej występów niezbędny okazał 
się nowoczesny sprzęt nagłaśniający 
zakupiony, dzięki wsparciu Rady Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej i Przedszkola. 
Strzałem w dziesiątkę okazał się po-
kaz sztuki cyrkowej z udziałem gołębi, 
małpki, krokodyla, węży oraz papugi w 
roli głównej. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się również dmuchany zamek, 
malowanie buziek, stragan z zabawkami, 
które to atrakcje dostarczyły dzieciom 
wiele radości. Każdy mógł spróbować 
pysznej waty cukrowej. Unoszący się 
w powietrzu zapach kiełbasek z grilla, 
karczku, smalcu oraz żurku przyciągnął 
wielu amatorów takich przekąsek.

Mamy nadzieję, że impreza dostar-
czyła niezapomnianych wrażeń i wzru-
szeń. W dzisiejszym zabieganym świe-
cie takie wspólnie spędzone chwile są 
bezcenne. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejny taki festyn.

zsP sarnów

14 maja grupy „tańczące stopy”, „bąble” oraz „bąble mini” reprezentowały sekcję taneczną Gminnego 
ośrodka kultury w Psarach podczas tegorocznej jubileuszowej X Gali tanecznej w tąpkowicach.

Młodzi tancerze z gminy Psary

FEstyn Rodzinny w saRnowiE
majowe i czerwcowe święta – dzień matki, dzień dziecka i dzień ojca – były doskonałą okazją do zorganizo-

wania 27 maja 2014 r. Festynu Rodzinnego w zespole szkolno-Przedszkolnym nr 2 w sarnowie.

Występ przedszkolaków podczas festynu rodzinnego

kultuRa
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Czasami na zajęcia wybieramy się z 
ciekawości …i na nich zostajemy, bo 
okazuje się, że joga pokazuje nam rze-
czy zapomniane a jednocześnie natural-
ne i oczywiste. Joga pomaga poprawić 
kondycję fizyczną, rozciągnąć się, odna-
leźć blokady w ciele, rozruszać obola-
ły kręgosłup, wyprostować zgarbione 
plecy, przetrwać trudne okresy w życiu 
(ciąża, menopauza, starość). Ale joga to 
nie tylko fizyczność. W trakcie prakty-
ki zmienia nam się postrzeganie świata, 
stajemy się bardziej uważni. Stwierdza-
my, że zabieganie, narzekanie, pogoń 
np. za pieniądzem, nie mają sensu. Ale 
te wszystkie zmiany nie przychodzą od 
razu, potrzeba czasu.

Jogę poznałam 10 lat temu, pierwsze 
zajęcia odbyły się na trawie, z fantastycz-
ną instruktorką Wandą. Był sierpień, cu-
downy sobotni poranek. Spotkaliśmy się 
nad jeziorem, w cieniu jednego z drzew. 
Tego momentu chyba nie zapomnę nigdy.

Jestem dyplomowaną instruktorką 
jogi. Ukończyłam kurs rekreacji ru-
chowej, ze specjalnością hatha-joga w 
Częstochowie pod okiem znakomitego 
nauczyciela prof. Janusza Szopy. Pierw-

szy raz na macie stanęłam 2001 roku, 
choć zainteresowanie jogą sięga jeszcze 
czasów licealnych. Zajęcia prowadzę od 
2008 roku. Zachęcam też do odwiedze-
nia mojego bloga, na którym staram się 
zarażać tą dyscypliną sportową: www.
jogawogrodzie.blogspot.com.

Na zajęcia w Gródkowie panie uczęsz-
czają już od kilku lat, ale ciągle też dołą-
czają nowe. Zajęcia są tak prowadzone, 
żeby każdy mógł z nich wynieść coś dla 
siebie, bez względu na kondycję fizyczną. 
A dlaczego warto spróbować jogi? Oto 
kilka opinii miejscowych joginek:

– „Jestem bardziej zrelaksowana (dłu-
go po zajęciach), czuję spokój, a mój krę-
gosłup jest elastyczny. Szybciej zasypiam, 
wsłuchując się w swój oddech” – Moni-
ka.

– „Chodzę na jogę, bo joga otwiera 
mnie na świat. W sensie dosłownym i 
przenośnym. Uczy kreatywności, dy-
stansuje od problemów i pomaga je roz-
wiązywać, pozwala być bardziej uważną. 
Mówiąc krótko usprawnia ciało, umysł i 
duszę :-)))” – Małgorzata.

– „Pewnie to banał to, co napiszę, ale 
zajęcia te mnie odprężają i wyciszają. 

Poza tym uczą skupienia, koncentracji 
i systematyczności. Joga pomaga mi też 
w innych aktywnościach fizycznych np. 
jeździe na nartach – ciało jest bardziej 
rozciągnięte” – Iwona.

Sprawdź, czy to działa. Zapraszam na 
jogę do Szkoły Podstawowej w Gródko-
wie w każdy wtorek o 17.45. Latem ćwi-
czymy na trawie.

iwona kwaśny 
dziennikarka i instruktor jogi

joGa, czyli naRzEkaniE niE ma sEnsu
ktoś kiedyś mnie zapytał: jak zacząć ćwiczyć jogę? i tak myślę, że samo pytanie to już początek. zaintereso-

wanie jogą pojawia się, kiedy zauważamy, że nie pasuje nam to całe zamieszanie dookoła, kiedy chcemy zacząć 
lepiej traktować swoje ciało, swoją głowę, swoje otoczenie, ludzi i przyrodę… etc.

Przykładowe ćwiczenie w jodze

Podobnie jak w latach ubiegłych orga-
nizatorami były dwa lokalne stowarzy-
szenia: Uczniowski Klub Sportowy Gim-
nazjum oraz Sportowa Gmina Psary.

W akcji promującej uprawianie bie-
gów wzięło udział 312 osób ze szkół 
podstawowych z gminy Psary i Gimna-
zjum w Psarach. W tym roku – oprócz 

biegów indywidualnych w poszczegól-
nych grupach wiekowych – odbyła się 
również sztafeta szkół podstawowych 
w grupie dziewcząt i chłopców, w któ-
rej zawodnicy ze Szkoły Podstawowej z 
Gródkowa zajęli pierwsze miejsca.

Red.

Gminna akcja Polska biEGa
22 maja na stadionie iskry Psary odbyła się czwarta edycja ogólnopol-

skiej akcji „Polska biega” w gminie Psary.

W gminnej akcji Polska Biega wzięło udział 312 uczestników I miejsce SP w Gródkowie w sztafecie

sPoRt
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ocalić od zaPomniEnia

Jedną z nich było opracowanie księgi 
pamiątkowej, w której zawarte zostaną in-
formacje o górnikach którzy stracili życie 
w kopalniach. Obecnie trwają intensywne 
prace dotyczące zbierania danych o tych 
zdarzeniach wśród rodzin osób poszkodo-
wanych oraz tych którzy pracowali w gór-
nictwie. Jednak, aby opracowanie było w 
miarę kompletne zwracamy się do wszyst-
kich mogących pomóc o przekazywanie 

informacji na numery telefonów: Ryszarda 
Barańskiego 32/267-21-50 oraz Jacentego 
Kubicy 32/267-21-04.

W dniu św. Barbary w kościele para-
fialnym w Psarach planuje się również 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej tra-
gicznie zmarłych górników z terenu Gmi-
ny Psary.

Tak więc Barbórka 2014 zapowiada 
się okazale a dzięki jej uczestnikom cią-
gle są żywe tradycje górnicze w Zagłębiu 
Strzyżowskim bądź też jak inni nazywają 
Zagłębiu Psarskim.

jacenty kubica

z myślą o przyszłych pokoleniach, 
organizatorzy i uczestnicy gminnych 
spotkań barbórkowych wyszli z wie-
loma ciekawymi inicjatywami.

oGłoszEnia
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wyŚciG kolaRski o PuchaR wójta Gminy PsaRy 2014

W tegorocznej edycji wyścigu wzięły 
udział dzieci i młodzież z terenu gminy 
Psary. Nowością był, cieszący się dużym 
powodzeniem, start najmłodszej grupy 
do lat 5, która ścigała się na płycie bo-
iska Iskry Psary na rowerkach biegowych 
i czterokołowcach. Z kolei młodzież w 
wieku 14 – 18 lat pokonała 10 kilometro-
wą trasę na odcinku obejmującym: Psary, 
Malinowice, Dąbie i Dąbie Chrobakowe. 
Każdy uczestnik zawodów kolarskich 
dostał pamiątkową smycz lub odblask 
do roweru, a na zwycięzców poszczegól-
nych kategorii wiekowych czekał puchar 
oraz nagrody.

Tegoroczna edycja Wyścigu Kolarskie-
go w gminie Psary została przygotowana 
wyjątkowo tylko dla dzieci i młodzieży 
do lat 18. W Gminie Psary już wkrótce 
ruszą prace związane z przebudową ul. 
Kościuszki i fragmentu ulicy Leśnej w 
Górze Siewierskiej, a w sąsiedniej gminie 
Mierzęcice na terenie, po którym miała 
przebiegać część trasy kolarskiej, nadal 

trwają intensywne prace związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej. W związku z 
tym inwestycje prowadzone na drogach 
obu gmin uniemożliwiły organizatorom 
wytyczenie bezpiecznych tras przejazdu 
oraz sprawne zorganizowanie impre-

zy dla dorosłych kolarzy. Dlatego też 
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 
Psary zdecydował się powrócić w tym 
roku do korzeni imprezy i zorganizować 
wyścig tylko dla dzieci i młodzieży.

Red.

1 czerwca w gminie Psary odbyła się kolejna edycja amatorskiego wyścigu kolarskiego o Puchar wójta Gmi-
ny Psary, który został połączony z obchodami dnia dziecka. organizatorem imprezy był jak co roku uczniowski 
klub sportowy Gimnazjum Psary.

W tym roku w wyścigu kolarskim wzięła udział najmłodsza grupa dzieci 
do lat 5, która startowała na rowerkach biegowych i czterokołowcach

22 maja 2014 roku Wójt Gminy Psary 
Tomasz Sadłoń i Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej Agnieszka Sarnik wraz 
z zaproszonymi gośćmi: Posłem na Sejm 
RP Jarosławem Piętą, przedstawicielem 
Biura Senatora Zbigniewa Meresa - Janu-
szem Żakowskim, pracownikami instytu-
cji i organizacji lokalnych oraz z dziećmi i 
młodzieżą z terenu Gminy Psary, oficjalnie 
otworzyli teren rekreacyjno-sportowy 
za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Psarach. W tym samym dniu na 
obiekcie odbył się konkurs profilaktyczny 
„Bezpieczna Gmina Psary – Razem Bez-
pieczniej, Cztery Pory Roku dla Zdrowia 
– Małyszomania 2014”, połączony z poka-
zami umiejętności policji, piłkarzy Zagłębia 
Sosnowiec oraz ratowników medycznych.

Zaraz po oficjalnym otwarciu komplek-
su sportowo-rekreacyjnego rozpoczęto 
konkurs, dotyczący zdrowego trybu życia, 
ratownictwa przedmedycznego, a także 
przeprowadzono konkurencje sportowe. 
Następnie wszyscy zgromadzeni mieli 
okazję obejrzeć: pokazy musztry zapre-
zentowanej przez uczniów klasy pożar-

niczej Liceum Ogólnokształcącego w 
Wojkowicach, umiejętności Policji w wy-
konaniu kadetów Szkoły Policji w Kato-
wicach, talentu piłkarskiego zawodników 
z Klubu Zagłębia Sosnowiec oraz pokaz 
udzielania pierwszej pomocy przez Rejo-
nowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnow-
cu. Zgromadzeni goście mogli obejrzeć 
również sprzęt i wyposażenie Komendy 
Powiatowej Policji w Będzinie i Komisa-

riatu Policji w Wojkowicach. Na tę okazję 
Dąbrowskie Strzelectwo Sportowo – Re-
kreacyjne Ligi Obrony Kraju udostępniło 
także historyczną broń palną z XVIII w.

Organizatorzy bardzo serdecznie 
dziękują wszystkim instytucjom i organi-
zacjom biorącym udział w Małyszomanii, 
które bezinteresownie zorganizowały po-
kazy dla dzieci i młodzieży.

Red.

sPoRt

małyszomania na otwaRciE obiEktów sPoRtowych PRzy oPs
22 maja 2014 roku wójt tomasz sadłoń i kierownik ośrodka Pomocy społecznej agnieszka sarnik wraz z gośćmi 

oficjalnie otworzyli teren rekreacyjno-sportowy za budynkiem oPs w Psarach. w tym samym dniu na obiekcie odbył 
się konkurs „bezpieczna Gmina Psary – Razem bezpieczniej, cztery Pory Roku dla zdrowia – małyszomania 2014”.

Wspólne symboliczne otwarcie nowych obiektów
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Tegoroczny festyn był znakomitą oka-
zją do zaprezentowania się wszystkich 
dzieci uczęszczających na zajęcia sekcji ar-
tystycznych prowadzonych przez Gminny 
Ośrodek Kultury oraz uczniów lokalnych 
szkół. Imprezę swoim występem otwo-
rzyła grupa przedszkolaków i uczniów 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Sarnowie. W dalszej części programu 
popisom wokalnym i tanecznym nie było 
końca. Wystąpili m.in.: uczniowie Szko-
ły Podstawowej z Dąbia i z Gródkowa, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ze 
Strzyżowic oraz Gimnazjum w Psarach, 
grupa cheerleaderek z Gródkowa, sekcja 
akrobatyki artystycznej, tańca nowocze-
snego oraz zespoły wokalno-instrumen-
talne z Ośrodka Kultury w Sarnowie. 
Łącznie na scenie zaprezentowało się po-
nad 250 dzieci i młodzieży.

Dodatkową atrakcją były krótkie 
przedstawienia teatralne w wykonaniu 
teatru MORALITET z Krakowa. Równo-
legle do występów artystycznych, odby-
wały się rozgrywki sportowe, w których 
wzięło udział prawie 100 dzieci. Również 
miłośnicy plastyki mieli okazję wykazać się 
swoją wyobraźnią, startując w konkursie 
plastycznym, którego tematem była „Let-
nia przygoda”. Dla zwycięzców konkuren-
cji sportowych i konkursu plastycznego 

organizatorzy przygotowali pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki, które pod koniec 
festynu wręczał laureatom Wójt Gminy 
Psary Tomasz Sadłoń. W trakcie imprezy 
każde dziecko mogło bezpłatnie skorzy-
stać z dmuchanych atrakcji takich jak: bun-
gee run, dmuchany tor przeszkód, basen 
z piłeczkami, mega twister, bramka celno-
ściowa czy, ciesząca się największą popu-
larnością, mata dla zawodników sumo.

Festyn cieszył się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców naszej gminy oraz 
sąsiednich, którzy licznie przybyli ze swo-
imi pociechami. Oprócz dobrego humoru 
dopisała również pogoda. „Lubię tu przy-
chodzić, jest dużo ciekawych rzeczy, są 
dmuchańce. Najbardziej podobają mi się 
ubrania dla zawodników sumo i konku-
rencje sportowe” - powiedział mały Ka-
mil. Dopisali również zaproszeni goście, 
wśród których byli: Wójt Gminy Psary, 
przedstawiciele Samorządu Gminy Psa-
ry, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych 
palcówek kulturalno-oświatowych.

Red.

FEstyn Rodzinny z okazji dnia dziEcka w GminiE PsaRy
1 czerwca po raz kolejny na stadionie sportowym lks iskra w Psarach odbył się festyn rodzinny z okazji 

dnia dziecka. ten szczególny dzień cieszył się dużym zainteresowaniem małych mieszkańców gminy, organi-
zatorzy bowiem w tym roku zaplanowali mnóstwo atrakcji oraz bogaty program artystyczny.

Występ przedszkolaków z Sarnowa

Popis taneczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

Przedszkolaki z Dąbia

Uczennice z Gródkowa i grupa taneczna

inFoRmacjE


