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Zima - okres intensywnych przygotowañ do inwestycji
W okresie zimowym referat
inwestycji i remontów w naszym
urzêdzie ma rêce pe³ne roboty.
Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na
w y k o n a n i e p r o j e k t ó w
zagospodarowania terenów na cele
publiczne w miejscowoœciach Góra
Siewierska, Preczów, Psary
i Strzy¿owice oraz budowê piêciu
obiektów sportowych finansowanych
z unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, dodatkowo trwa
postêpowanie przetargowe na
wy³onienie wykonawcy I etapu prac
remontowych ul. Belnej
w Strzy¿owicach oraz ul. Kasztanowej
w Psarach. Do 9 marca trwa okres
sk³adania ofert w przetargu na budowê
kompleksu boisk Orlik 2012.
24 stycznia rozstrzygniêto przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej
dla zagospodarowania przestrzeni
publicznej na terenie Gminy Psary.
Najatrakcyjniejsz¹ ofertê przedstawi³y
firmy „Comtarex” z Katowic oraz VIZPROJEKT z Tychów, a zg³osi³o siê do
niego a¿ 21 firm z ca³ej Polski. Firma
Comtarex zaproponowa³a najni¿sz¹

cenê za projekt budowlany
modernizacji i rozbudowy
budynków OSP w Górze
Siewierskiej i Preczowie
oraz projektów
zagospodarowania placów
przed tymi budynkami. Firma
ta przygotuje tak¿e projekty
zagospodarowania placu
przy OSP, terenu sportowego
klubu Iskra Psary oraz
rewitalizacjê parku przy ul. Podobne boiska wielofunkcyjne jak to, które znajduje
Zwyciêstwa w Psarach. siê w Strzy¿owicach przy szkole w tym roku powstan¹
Dodatkowo architekci z w Malinowicach, Gródkowie, Gol¹szy Górniej i Górze
C o m t a r e x u w y k o n a j ¹ Siewierskiej.
projekty placu przed remiz¹
OSP w Strzy¿owicach oraz modernizacji Gródkowie oraz na modernizacjê
stadionu Jednoœci Strzy¿owice. Firma stadionu Or³a D¹bie. Wszystkie te
VIZ – Projekt do 31.05.2012 r. inwestycje objête s¹ gwarancj¹ unijnego
przedstawi projekt zagospodarowania dofinansowania w ramach PROW.
terenu przy stadionie B³yskawicy C h ê t n y c h d o b u d o w y 4 b o i s k
Preczów wraz z aktualizacj¹ istniej¹cej wielofunkcyjnych by³o a¿ 15 firm, a
dokumentacji na dokoñczenie budowy najatrakcyjniejsz¹ ofertê z³o¿y³o
Konsorcjum firm z Sosnowca, którego
budynku szatni przy tym klubie.
l
24. 02. 2012 r. zosta³ rozstrzygniêty i d e r e m j e s t P r z e d s i ê b i o r s t w o
p r z e t a r g n a b u d o w ê 4 b o i s k Wielobran¿owe „Etos”, a cz³onkiem:
wielofunkcyjnych w Malinowicach, Firma Us³ugowo – Budowlana „Anesti”.
Górze Siewierskiej, Gol¹szy Górnej i
cd. na str. 3

Szeœciolatki w szkole - nowa oferta dla dzieci i rodziców
9 lutego br.
podpisana zosta³a
nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty.
Przyjêta zmiana przesuwa do 2014
roku wprowadzenie obowi¹zku
szkolnego dla dzieci szeœcioletnich i
wyd³u¿a okres, w którym rodzice
podejmuj¹ decyzjê o rozpoczêciu przez
dziecko 6-letnie edukacji szkolnej.
Oznacza to, ¿e o rozpoczêciu nauki w
szkole dzieci urodzonych w latach 2006
i 2007 nadal decydowaæ bêd¹ rodzice.
Zmiany w przepisach opóŸniaj¹ce
wprowadzenie obowi¹zku szkolnego
dla dzieci szeœcioletnich i ich pozostanie
w przedszkolach oznacza dla naszej
gminy ograniczenie dostêpnoœci do
wychowania przedszkolnego
trzylatkom. W czerwcu br. koñczy siê
W zestawy multimedialne wyposa¿one s¹ wszystkie szko³y w naszej gminie.

cd. na str. 3

2

INFORMACJE

Nowe szatnie w Szkole Podstawowej w Sarnowie
Ferie zimowe to dla gminnej brygady
remontowej doskona³a okazja do
przeprowadzenia prac w naszych
szkolnych placówkach, tym razem
intensywne prace by³y wykonane w

Szkole Podstawowej w Sarnowie.
W lutym pracownicy po³o¿yli 30 m2
p³ytek w dwóch pomieszczeniach
przeznaczonych na szatnie. Zosta³y
równie¿ wykonane nowe wieszaki na
ubrania oraz ³awki. Dyrektor
szko³y Ma³gorzata Barañska jest
bardzo zadowolona ze zmian:
Po³o¿ona w szatniach
glazura, nowe ³awki i wieszaki
zwiêksz¹ funkcjonalnoœæ
pomieszczeñ oraz poprawi¹
ich estetykê. Uczniowie maj¹
teraz wiêcej miejsca na
wieszanie ubrañ, a p³ytki
³atwiej bêdzie utrzymaæ w
czystoœci.
Uczniowie równie¿
przyznaj¹,
¿e teraz mog¹
Marcin Buczyñski z gminnej ekipy budowlanej
wygodniej korzystaæ z szatni.
podczas prac w szkole w Sarnowie.
Red.

Szatnia po remoncie.

Spotkanie przedsiêbiorców z przedstawicielami Lokalnej Grupy
Dzia³ania „Brynica to nie granica”
25. 01. 2012 r. w Oœrodku Kultury w
Sarnowie
przedsiêbiorcy oraz
stowarzyszenia dzia³aj¹ce na terenie
gminy Psary mia³y okazjê skorzystaæ z
bezp³atnych konsultacji z Lokaln¹
Grup¹ Dzia³ania „Brynica to nie
granica”.
Gmina Psary przyst¹pi³a do niej w
2011 roku. Grupa jest zwi¹zkiem
stowarzyszeñ i osób prawnych,
dzia³aj¹c¹ w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, do której mo¿na
sk³adaæ wnioski o dofinansowanie
ró¿norodnych projektów.
Licznie zgromadzonych uczestników
konsultacji przywita³ Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ.
Mariusz Mokrzycki specjalista z
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Brynica to nie
granica” przedstawi³ zgromadzonym
cele ogólne grupy, podaj¹c konkretne
W ramach dzia³ania „Wdra¿anie
Lokalnych Strategii Rozwoju” objêtego
PROW 2007 – 2013, LGD og³oszony
zosta³ nabór wniosków w ramach
konkursów: „Ró¿nicowanie w kierunku

przyk³ady jakiego typu
projekty mog¹ sk³adaæ
przedsiêbiorcy, czy
stowarzyszenia. Spotkanie
cieszy³o siê du¿ym
zainteresowaniem, o czym
œwiadczy³a nie tylko wysoka
frekwencja, ale równie¿
iloœæ zadanych przez
uczestników pytañ. Wyjaœniono wiele kwestii
z w i ¹ z a n y c h z Wójt Gminy Psary przedstawi³ przedsiêbiorcom korzyœci
p o z y s k i w a n i e m
p³yn¹ce z wst¹pienia gminy do LGD.
dofinansowania na rozwój
firmy, a to bardzo pomo¿e
nam przy sk³adaniu
samorz¹d przygotowuje 3 projekty na I
wniosków. - mówi Agnieszka Flak, która nabór w 2012 r.. Równie¿ wielu
prowadzi w gminie Psary salon przedsiêbiorców i stowarzyszenia
fryzjerski.
planuje powalczyæ o dodatkowe
Pula dofinansowania dla gminy Psary fundusze na swoj¹ dzia³alnoœæ. Red.
na rok 2012 r wynosi 519 747 z³,
dzia³alnoœci nierolniczej”, „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, „Ma³e
Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, w
terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do
dnia 19 marca 2012. Wnioski nale¿y

sk³adaæ bezpoœrednio w siedzibie
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Brynica to
nie granica". Szczegó³owe informacje
znjaduj¹ siê na stronie internetowej
LGD www. lgd - brynica . pl
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Zima - okres intensywnych... cd. ze str. 1 realizacji boisk wielofunkcyjnych
ustalono na 15.10.2012r., a
Na zadanie polegaj¹ce na modernizacji modernizacja stadionu „Or³a D¹bie” ma
stadionu „Or³a D¹bie” w Brzêkowicach zakoñczyæ siê 15 sierpnia. £¹czna
Dolnych wp³ynê³a tylko jedna oferta od wartoœæ ofert najkorzystniejszych w
Konsorcujm Firm, którego Liderem jest przetargu wynosi 1 764 570, 51 i jest
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe ni¿sza od kwoty zarezerwowanej na ten
AMIBUD z Bytomia, a cz³onkiem TOP – cel w bud¿ecie gminy o 225 tys. z³.
SPORT z Bielska Bia³ej. Wartoœæ zadania Przewidujemy podpisanie umowy z
to 303 989,41 z³. Oferta równie¿ zosta³a wykonawcami na 17.03.2012r.
wybrana przez zamawiaj¹cego. Termin
23 lutego dokonano otwarcia ofert w
Szesciolatki w szkole ...

3
ramach przetargu na budowê ul.
Kasztanowej oraz ul. Belnej w
Strzy¿owicach (odcinek 400 mb gminnej
drogi publicznej). Z³o¿ono 12 ofert,
które s¹ obecnie oceniane i sprawdzane.
20 lutego og³oszono przetarg na
wykonanie kompleksu boisk Orlik przy
gimnazjum w Psarach, a otwarcie ofert
ustalono na 9 marca. Ostateczny termin
realizacji Orlika to koniec paŸdziernika
bie¿¹cego roku. Red.

cd. ze str. 1

bowiem realizacja projektu
dofinansowanego ze œrodków EFS „Tata, mama, przedszkole i ja”, dziêki
któremu oprócz ca³ej gamy bezp³atnych
zajêæ rozwijaj¹cych zainteresowania
maluchów realizowanych w
placówkach przedszkolnych, mo¿liwe
by³o tak¿e stworzenie dodatkowych 50
miejsc dla m³odszych dzieci w ramach
grup popo³udniowych.
Poniewa¿ wszystkie nasze szko³y s¹
gotowe na przyjêcie szeœciolatków
chcemy zachêciæ ich rodziców do
pos³ania swoich pociech do I klas.
Specjalnie z myœl¹ o szeœcioletnich
uczniach powsta³y Zespo³y Szkolno Przedszkolne w Strzy¿owicach i w
Sarnowie, by stworzyæ atrakcyjniejsz¹
ofertê dla rodziców szeœciolatków. W
ramach zespo³u dzieci szeœcioletnie po
obowi¹zkowych zajêciach w szkole
bêd¹ mog³y, jeœli ¿ycz¹ sobie tego ich
rodzice, przejœæ do przedszkola i byæ
objête darmow¹ opiek¹ przedszkoln¹ do
16.00 z mo¿liwoœci¹ skorzystania z
posi³ku na zasadach obowi¹zuj¹cych w
danej placówce wychowania
przedszkolnego. Szeœciolatki bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnych
zajêæ rozwijaj¹cych i wyrównawczych
w ramach realizowanego w szko³ach
unijnego projektu „Jestem wyj¹tkowy”
dla klas I-III, co jest wa¿ne ze wzglêdu na

fakt, i¿ darmowe zajêcia dodatkowe
realizowane przez przedszkola
finansowane s¹ z projektu unijnego,
którego realizacja koñczy siê w czerwcu
2012 r.
Gminne szko³y posiadaj¹ klasy
dostosowane do nauczania
szeœciolatków. W salach zajêciowych
znajduje siê specjalny k¹cik do zabaw z
dywanem oraz meble dostosowane do
szeœcioletnich dzieci. Lekcje nie opieraj¹
siê g³ównie na nauce, ale tak¿e na
zabawie.
Rodzice szeœciolatków wysy³aj¹c
wczeœniej swoje dziecko do szko³y
unikn¹ :
- skumulowania siê dzieci z dwóch
roczników w jednym roku szkolnym na
ka¿dym poziomie edukacji (problemy z
dostaniem siê do dobrej szko³y œredniej,
czy uczelni, wiêksza konkurencja na
rynku pracy),
- problemów zwi¹zanych z
dwuzmianowoœci¹ pracy szko³y, któr¹
zagro¿ona jest Szko³a Podstawowa w
Strzy¿owicach w 2014 r.
- powtarzania przez dziecko
zbli¿onych partii materia³u na etapie
edukacji przedszkolnej i klasy I szko³y
podstawowej.
Fachowcy podkreœlaj¹, ¿e dzieci
szeœcioletnie s¹ gotowe do rozpoczêcia
nauki w szkole. Programy przedszkolne

Korzyœci z utworzenia Zespo³ów Szkolno - Przedszkolnych:
1. Mo¿liwoœæ stworzenia nowej oferty dla 6-latków i ich rodziców.
l
Dzieci szeœcioletnie po obowi¹zkowych zajêciach w szkole mog¹ przejœæ
do przedszkola i byæ objête darmow¹ opiek¹ przedszkoln¹ do 16.00 (w tym
mo¿liwoœæ wykupienia posi³ku na zasadach obowi¹zuj¹cych w przedszkolu).
l
Mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnych zajêæ rozwijaj¹cych i
wyrównawczych w ramach programu unijnego kierowanego do klas I - III.
2. Wprowadzone zmiany dotycz¹ tylko sposobu administrowania
placówkami oœwiatowymi:
l
nie ulegnie zmianie liczba etatów pracowników obs³ugi i pracowników
pedagogicznych.
l
Nie ulega ograniczeniu merytoryczna oferta placówek czy jakoœæ
nauczania.
3. Oszczêdnoœci finansowe wynikaj¹ce z wprowadzenia zmian
organizacyjnych to blisko 80 tys. z³.

doskonal¹ wczeœniej nabyte przez
dziecko umiejêtnoœci poprzez stawianie
mu do rozwi¹zania coraz trudniejszych
zadañ. Jeœli wiêc rodzice nie zdecyduj¹
siê pos³aæ dziecka szeœcioletniego do
szko³y a zostanie ono jeszcze rok w
edukacji przedszkolnej bêdzie ono
doskonaliæ i rozwijaæ posiadane
umiejêtnoœci.
Utworzenie zespo³ów szkolno przedszkolnych jest jedynie drobn¹
zmian¹ administracyjn¹, która nie
wp³ywa negatywnie na jakoœæ oferty
edukacyjnej szkó³ i przedszkoli je
tworz¹cych. Chocia¿ zamiast dwóch
jednostek mamy jedn¹ to uczniowie i
przedszkolacy maj¹ zajêcia nadal w
osobnych budynkach. Wprowadzenie
zespo³ów nie wi¹¿e siê z redukcj¹
etatów obs³ugi i pracowników
pedagogicznych. Na czele zespo³u
bêdzie sta³ dyrektor, któremu w
obowi¹zkach zwi¹zanych z
zarz¹dzaniem przedszkolem pomo¿e
zastêpca dyrektora specjalnie do tego
powo³any. - Jestem przekonany, ¿e taka
zmiana nie spowoduje ró¿nicy w ofercie
dla rodziców i dzieci, ale umo¿liwi
lepsze funkcjonowanie naszych
placówek. Powo³anie zespo³ów pozwoli
na stworzenie lepszych warunków dla
przyjêcia szeœciolatków do szkó³. - mówi
Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ.
Dziêki zespo³om szkolno –
przedszkolnym gmina bêdzie mog³a
tak¿e elastycznie reagowaæ na
zmniejszenie iloœci pracy w
przedszkolu (od 2014 r. uczêszczaæ
bêd¹ do niego tylko 3, 4, 5 - latki) i
zwiêkszenie w szkole. Pracownicy
bêd¹ mogli swobodnie uzupe³niaæ etaty
w szkole i przedszkolu. Stworzenie
zespo³ów w Sarnowie i Strzy¿owicach
da gminie oszczêdnoœci blisko 80 tys. z³
na rok. Uchwa³a o utworzeniu
Zespo³ów Szkolno Przedszkolnych w
Sarnowie i Strzy¿owicach zosta³a
podjêta na XVI Sesji Rady Gminy 23
lutego. Red.
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3,6 km sieci wodoci¹gowej do wymiany w 2012 r.
sieci wodoci¹gowej przy tych ulicach
podyktowane s¹ faktem, ¿e w
najbli¿szym czasie planowana jest
modernizacja nawierzchni wy¿ej
wymienionych dróg. Nowa sieæ
wodoci¹gowa ma powstaæ zanim
zostan¹ wykonane nowe nak³adki
asfaltowe, albo nawierzchnie z frezu na
tych drogach.
Na powy¿szy cel zaplanowano
dotacjê przedmiotow¹ dla ZGK z
bud¿etu gminy z przeznaczeniem na
zakup niezbêdnych materia³ów do
wymiany wodoci¹gów na poziomie
215.000,00 z³. Koszty natomiast w
zakresie robocizny oraz niezbêdnego
sprzêtu pozostan¹ w gestii Zak³adu
Gospodarki Komunalnej. ZGK
przygotowuje siê do zakupu mini
koparki oraz zatrudnienia dodatkowych
pracowników w brygadzie
wodoci¹gowo – kanalizacyjnej. Mini
koparka usprawni wykonanie prac
budowlanych oraz u³atwi z uwagi na
swoje gabaryty dostêp do miejsc gdzie
zastosowanie posiadanej ju¿ przez
zak³ad koparko – ³adowarki CASE jest
niemo¿liwy. Z uwagi na fakt, i¿ wachlarz
obowi¹zków na³o¿onych na ZGK w
Psarach w roku 2012 jest bardzo szeroki,
do ich realizacji przewidziano
zatrudnienie dwóch dodatkowych

pracowników. Poza dzia³alnoœci¹
podstawow¹ tj. zbiorowym
zaopatrzeniem w wodê i zbiorowym
odprowadzaniem œcieków do zak³adu
nale¿y tak¿e utrzymanie w porz¹dku
tablic og³oszeniowych oraz utrzymanie
porz¹dku na przystankach
autobusowych na terenie naszej Gminy.
Wprowadzony w tym roku system
modernizacji wodoci¹gu przy wsparciu
dotacj¹ inwestycyjn¹ z bud¿etu gminy
bêdzie kontynuowany w kolejnych
latach. Red.

Fot.: www.koparka-gdansk.pl

Zak³ad Gospodarki Komunalnej
przygotowuje siê do realizacji
opracowanego na rok 2012 planu
wymiany sieci wodoci¹gowej na terenie
Gminy Psary.
Potrzeby jak wszyscy wiemy w tym
zakresie s¹ ogromne, z uwagi na z³y stan
techniczny eksploatowanej przez Zak³ad
sieci wodoci¹gowej oraz potrzebê jej
sta³ej modernizacji. Rok 2012 stawia
przed ZGK w Psarach bardzo ambitne
zadania. Planowane bowiem do
przeprowadzenia remonty obejmuj¹
sieæ wodoci¹gowa o ³¹cznej d³ugoœci a¿
3,6 km. Do tej pory Zak³ad by³ w stanie
wymieniæ oko³o 1 km sieci
wodoci¹gowej rocznie.
Planowane remonty sieci
wodoci¹gowej przewidziane s¹ miêdzy
innymi w Strzy¿owicach przy ul. Belnej
(odcinek gminnej drogi publicznej),
ul. Szosowej (odnoga do koœcio³a)
i ul. Ogrodowej, a tak¿e w Psarach przy
ul. Kasztanowej i przy ul. Polnej,
kontynuacja wymiany wodoci¹gu przy
ul. Granicznej, a tak¿e w Sarnowie przy
ul. Kamiennej, ul. ródlanej i ul. Jasnej.
Ponadto nowa sieæ powstanie
w Preczowie przy ul. BrzeŸnej i przy
ul. Wiejskiej ( odnoga w kierunku rzeki
Przemszy) oraz w Grodkowie przy ul.
Kwiatowej i ul. Dojazdowej. Remonty

ZGK w tym roku zamierza zakupiæ
minikoparkê, by usprawniæ wymianê sieci
wodoci¹gowej.

Nowe zajêcia w Gminnym Oœrodku Kultury w Gródkowie
W Gminnym Oœrodku Kultury ruszaj¹
nowe zajêcia skierowane zarówno do
osób doros³ych oraz dzieci.
Po przerwie zosta³ wznowiony kurs
nauki obs³ugi komputera oraz
podstawowych programów. Ponadto w
of erci e poj aw i ³ si ê kurs t añca
towarzyskiego dla doros³ych.
W programie znalaz³y siê tañce latino
i klasyczne. Planowane jest równie¿

utworzenie grupy zajêæ JOGI. Osoby
chêtne do skorzystania z oferty mog¹
uzyskaæ wiêcej informacji pod numerem
telefonu (32) 267 22 59 lub drog¹ e mailow¹: gok.psary@gmail.com
Dodatkowo rozszerzono w tym roku
zajêcia fitness o kolejne so³ectwa. Od
marca bêdzie mo¿na æwiczyæ równie¿ w
Sarnowie i w Preczowie. Miesiêczny
koszt takich zajêæ to jedyne 15 z³. za

miesi¹c.
GOK nie zapomnia³ równie¿ o
najm³odszych mieszkañcach naszej
gminy. W repertuar zajêæ dla dzieci i
m³odzie¿y na sta³e wpisa³y siê pokazy
filmowe, które odbywaæ siê bêd¹ w
ka¿dy pi¹tek w GOK w Grókdowie.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na
stronie www.gok.psary.pl lub
telefonicznie (32) 267 22 59. GOK.
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Interaktywni ju¿ od przedszkola
Szko³a Podstawowa w Gródkowie
wzbogaci³a swoj¹ bazê o dwie kolejne
tablice interaktywne, które trafi³y do
dzieci z oddzia³u przedszkolnego oraz
uczniów klasy pierwszej.

Przedszkolacy podczas zajêæ z tablic¹.

Tablice zosta³y sfinansowane
przez samorz¹d gminny. W sumie w
szkole funkcjonuj¹ ju¿ cztery takie
tablice. Dziêki tablicom dzieci du¿o
szybciej przyswajaj¹ wiedzê
przedstawion¹ za pomoc¹ obrazu i
dŸwiêku, a zajêcia s¹ dla nich
bardziej efektywne i ciekawe.
Praca z multimedialnym
urz¹dzeniem kszta³tuje bardzo wiele
umiejêtnoœci – przede wszystkim
cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ pracy w
grupie, a obs³uga tablicy
interaktywnej nie sprawia nawet
najm³odszym u¿ytkownikom
¿adnych problemów. S¹ one
idealnym narzêdziem s³u¿¹cym jako
uzupe³nienie i urozmaicenie zajêæ.
SPG.

Niskie temperatury powodem wielu utrudnieñ
Do Zak³adu Gospodarki Komunalnej
wielu mieszkañców w czasie
utrzymywania siê niskich temperatur
zg³asza³o informacjê o zamarzniêtej
sieci wodoci¹gowej i przy³¹czach, a co
za tym idzie problemach z dostaw¹
wody. - Wiele zg³aszanych przypadków
dotyczy³o Ÿle wbudowanych przez
w³aœcicieli budynków rur
wodoci¹gowych oraz Ÿle
zabezpieczonej sieci. - mówi dyrektor
zak³adu Jerzy Wyporski. Pamiêtajmy, ¿e
podczas niskich temperatur nale¿y
zabezpieczyæ pomieszczenia, w których
znajduj¹ siê urz¹dzenia wodoci¹gowe i
wodomierze, przed dzia³aniem mrozu
poprzez naprawê ubytków w œcianach,
wstawienie brakuj¹cych szyb,
uszczelnienie drzwi i okien.
Studzienki wodomierzowe
powinniœmy poddaæ gruntownemu
czyszczeniu, usun¹æ z nich wodê,
wyremontowaæ, a w szczególnoœci
zwróciæ uwagê, czy pokrywy nie s¹
uszkodzone. Nale¿y równie¿
zabezpieczyæ wodomierze izolacj¹
ciepln¹ (pianka, niepotrzebna tkanina,
styropian), pozostawiaj¹c jednak
mo¿liwoœæ jej zdjêcia w celu dokonania
odczytu licznika. Nieocieplone
przewody wodoci¹gowe i kanalizacyjne
przechodz¹ce przez pomieszczenia
powinny byæ odpowiednio zaizolowane
i ocieplone.
Zim¹ nie zapominajmy o elementach
sieci wodoci¹gowej wykorzystywanych
jedynie w okresie letnim, te najlepiej
zabezpieczyæ poprzez ich odwodnienie
i zamkniêcie zaworów.
W czasie zimy nie dopuszczajmy do

oblodzenia pokryw ¿eliwnych od
zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych
oraz publicznych zdrojów
wodoci¹gowych, kratek œciekowych,
pokryw studzienek itp., jak te¿ uzbrojeñ
sieci wod.-kan, które znajduj¹ siê przed
posesj¹. Nie sk³adujmy œniegu i lodu na
wymienione wy¿ej urz¹dzenia,
poniewa¿ spowoduje to jeszcze wiêksze
obni¿enie temperatury.
Pamiêtajmy, ¿e hydranty
przeciwpo¿arowe nie mog¹ byæ
u¿ywane do celów nie zwi¹zanych z
gaszeniem po¿aru.
Regularnie czyœæmy wpusty uliczne,
podwórzowe oraz studzienki œciekowe
w celu umo¿liwienia swobodnego
sp³ywu wód opadowych i wód z
topniej¹cego œniegu.
W³aœciciele i administratorzy, którzy
nie dope³ni¹ powy¿szych obowi¹zków
ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
powsta³e skutki takich dzia³añ. Je¿eli
dojdzie do zamarzniêcia wody na
wodomierzu (tzn. dojdzie do jego
uszkodzenia skutkuj¹cego utrat¹
szczelnoœci i wyciekami wody), nale¿y
to zg³osiæ pod numerem telefonu –
323601671 lub 603982313. Wówczas
ZGK w Psarach dokona odp³atnej
wymiany wodomierza. Pod tym samym
numerem uzyskamy pomoc jeœli
bêdziemy mieæ problem z dostaw¹
wody.
Pamiêtajmy, ¿e w trudnych
sytuacjach, które powoduj¹ mrozy nie
jesteœmy sami. Przez ca³y rok Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej – organizuje pomoc
dla osób spe³niaj¹cych kryteria ustawy o
pomocy spo³ecznej w zakresie

zabezpieczenia opa³u, udzielania
wsparcia finansowego oraz zaopatrzenia
w ¿ywnoœæ mieszkañców. Adres:
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Psarach,
ul. Szkolna 100, 42 -512 Psary, tel. 886
606 472.
Do dyspozycji mieszkañców jest te¿
Gminny Zespó³ Zarz¹dzania
Kryzysowego – funkcjonuj¹cy w
systemie ca³odobowym oraz
zapewniaj¹cy organizacjê koordynacji
wszelkich dzia³añ pomocowych dla
osób potrzebuj¹cych. Adres: Urz¹d
Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42
-512 Psary, tel. 722 362 364
Komenda Policji w Wojkowicach –
przyjmuje wszelkie informacje o
osobach bezdomnych, nietrzeŸwych i o
wszelkiego rodzaju innych
zagro¿eniach. Adres: Komenda Policji w
Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego
125, 42-580 Wojkowice, tel. 32 269 17
10.
Spó³ka Akcyjna Enion – przyjmuje
zg³oszenia w zakresie awarii sieci
dystrybucyjnej energii elektrycznej, tel.
32 267 34 49. Red.
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„Jak dobrze mieæ s¹siada...”
Zima jest okresem bardzo trudnym
dla osób starszych, chorych oraz
skrzywdzonych przez los. Zwracajmy
wiêc szczególn¹ uwagê na osoby
potrzebuj¹ce w tej porze roku.
Nie jest prawd¹, ¿e ludzie s¹
bezduszni, choæ taka panuje obiegowa
opinia spo³eczna. Nale¿y tylko dotkn¹æ
tej struny w ich sercu, która uruchomi
pok³ady sk³aniaj¹ce do niesienia
pomocy. Wzajemna pomoc s¹siedzka
jest wyrazem szacunku oraz ludzkiej
¿yczliwoœci. Silna i zintegrowana
spo³ecznoœæ lokalna stanowi mocne

ogniwo bezpieczeñstwa, bo zawsze
mo¿emy liczyæ, ¿e nie zostaniemy sami
w potrzebie.
Pamiêtajmy o naszych s¹siadach,
którzy s¹ chorzy, samotni lub w inny
sposób skrzywdzeni przez los.
Zatrzymajmy siê czasem i zwróæmy
uwagê na potrzeby otaczaj¹cych nas
ludzi, byæ mo¿e nasza pomoc, która
poch³onie jedynie chwilkê naszego
czasu przyniesie radoœæ i ulgê tej osobie.
Czasami wystarczy tylko przynieœæ
wêgiel, wykupiæ leki w aptece, zrobiæ
drobne zakupy czy zwyczajnie tylko

porozmawiaæ, a bêdzie to nieocenion¹
przys³ug¹ i wsparciem dla tej osoby.
W sytuacjach kryzysowych np.
podczas zimy konieczna jest szczególna
wra¿liwoœæ, wspó³praca oraz pomoc
s¹siedzka. Dzia³ania na rzecz
najs³abszych naszych mieszkañców s¹
przejawem troski i pozwol¹ unikn¹æ
nieszczêœliwych wypadków.
Jeœli z ró¿nych przyczyn, nie mo¿esz
pomóc osobie, która wymaga wsparcia
to poinformuj Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Psarach ul. Szkolna 100,
tel. 32 267 22 62. OPS.

Uwaga - zmiany w ustawie o ochronie zwierz¹t
Z dniem 1 stycznia 2012 roku wesz³a
w ¿ycie ustawa z dnia 16 wrzeœnia
2011r. o zmianie ustawy o ochronie
zwierz¹t oraz ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach.
Zapisy ustawy zabraniaj¹ znêcania siê
nad zwierzêtami, czyli:
- umyœlnego zranienia lub
okaleczenia zwierzêcia, w tym
znakowanie zwierz¹t sta³ocieplnych
przez wypalanie lub wymra¿anie oraz
przycinanie psom uszu i ogonów;
- u¿ywania do pracy albo w celach
sportowych lub rozrywkowych zwierz¹t
chorych, a tak¿e zbyt m³odych lub
starych oraz zmuszanie ich do
czynnoœci, których wykonywanie mo¿e
spowodowaæ ból;
- utrzymywania zwierz¹t w
niew³aœciwych warunkach bytowania,
b¹dŸ w pomieszczeniach lub klatkach
uniemo¿liwiaj¹cych im zachowanie
naturalnej pozycji;
- zoofilii, czyli obcowania p³ciowego
ze zwierzêciem;
- wystawiania zwierz¹t domowych
lub gospodarskich na dzia³anie
warunków atmosferycznych, które
zagra¿aj¹ jego zdrowiu lub ¿yciu;
- transportu ¿ywych ryb lub ich
przetrzymywania w celu sprzeda¿y bez
dostatecznej iloœci wody
uniemo¿liwiaj¹cej oddychanie;
- utrzymywania zwierzêcia bez
odpowiedniego pokarmu lub wody
przez okres wykraczaj¹cy poza
minimalne potrzeby w³aœciwe dla
gatunku.
Ponadto ustawa wprowadza
równie¿ nastêpuj¹ce zakazy:
- zabrania siê w p r o w a d z a n i a d o
obrotu zwierz¹t domowych na
targowiskach, targach i gie³dach a tym
samym prowadzenia targowisk, targów i

gie³d ze sprzeda¿¹ zwierz¹t domowych; dla bezdomnych zwierz¹t, usypianie
- prowadzania do obrotu psów i kotów œ l e p y c h m i o t ó w , w s k a z a n i e
poza miejscami ich chowu lub hodowli; g o s p o d a r s t w a r o l n e g o w c e l u
- zabrania siê rozmna¿ania psów i zapewnienia miejsca dla zwierz¹t
kotów w celach handlowych;
gospodarskich, zapewnienie
- zabrania siê puszczania psów bez ca³odobowej opieki weterynaryjnej w
m o ¿ l i w o œ c i i c h k o n t r o l i i b e z przypadkach zdarzeñ drogowych z
o z n a k o w a n i a u m o ¿ l i w i a j ¹ c e g o udzia³em zwierz¹t.
identyfikacjê w³aœciciela;
Przypominamy, ¿e zgodnie z art. 9a
- zabrania siê nabywania zwierz¹t ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
domowych na targowiskach, targach i ochronie zwierz¹t osoba, która napotka
gie³dach oraz psów i kotów poza p o r z u c o n e g o p s a l u b k o t a , w
miejscami ich chowu lub hodowli;
szczególnoœci pozostawionego na
Ustawa wprowadzi³a równie¿ surow¹ uwiêzi, ma obowi¹zek powiadomiæ o
karê za zabicie i uœmiercenie zwierzêcia tym najbli¿sze schronisko dla zwierz¹t,
oraz za znêcanie siê nad zwierzêciem w stra¿ gminn¹ lub Policjê. Red.
postaci kary grzywny, kary
ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do lat 2.
Natomiast, gdy sprawca ww. czynów
dzia³a ze szczególnym
okrucieñstwem, s¹d mo¿e wymierzyæ
karê pozbawienia wolnoœci do lat 3.
Ponadto s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê w
wysokoœci od 500z³ do 100 000z³ na
cel zwi¹zany z ochron¹ zwierz¹t,
wskazany przez s¹d.
Ustawa na³o¿y³a równie¿ nowy
obowi¹zek na samorz¹dy. Rada
gminy jest zobowi¹zana corocznie,
do dnia 31 marca, przyj¹æ w drodze
uchwa³y „Program opieki nad
zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci
zwierz¹t”. Program ten powinien
obejmowaæ przede wszystkim:
zapewnienie bezdomnym
zwierzêtom miejsca w schronisku dla
zwierz¹t, opiekê nad wolno ¿yj¹cymi
kotami, w tym ich dokarmianie, Tego psa znaleziono przywi¹zanego do s³upa
od³awianie bezdomnych zwierz¹t, energetycznego znajduj¹cego siê w terenie
obligatoryjn¹ sterylizacjê albo niezabudowanym podczas mrozu
- 21 stopni C w Górze Siewierskiej.
kastracjê zwierz¹t w schroniskach dla
zwierz¹t, poszukiwanie w³aœcicieli
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Make - up i stylizacja w Gminnym Oœrodku Kultury w Gródkowie
W Gminnym Oœrodku Kultury w
Gródkowie 5 uczestniczek zakoñczy³o
kurs make – upu i stylizacji
potwierdzony certyfikatem.
Zajêcia prowadzi³a Beata Skrzypiec,
absolwentka szko³y Artystyczna
Alternatywa w Krakowie o specjalnoœci
wiza¿ i stylizacja, doradca klienta marki
Solar . - Na zajêciach z wiza¿u panie
mia³y okazjê poznaæ techniki
wykonywania makija¿u dziennego,
smoky eye, makija¿u wieczorowego,
makija¿u lat 50 z zastosowaniem
sztucznych rzês, makija¿ graficzny i
makija¿ lat 80. Natomiast zajêcia ze
stylizacji pomog³y im w analizie w³asnej
sylwetki, umiejêtne dostosowanie
fasonów, d³ugoœci, stylów do w³asnej
sylwetki oraz analizy kolorystycznej. mówi instruktorka zajêæ.

Na ostatnich zajêciach z wiza¿u i
stylizacji, odby³a siê krótka sesja
fotograficzna do której s³uchaczki
przygotowa³y stylizacje i samodzielnie
wykona³y makija¿e. Dopasowane
charakterem do wczeœniej
wylosowanych tematów takich jak:
spotkanie rodzinne, rozmowa
kwalifikacyjna, randka, spotkanie z
przyjació³mi w pubie. - Bardzo cieszê
siê, ¿e w Gminnym Oœrodku Kultury
odby³ siê trzymiesiêczny kurs makija¿u i
stylizacji. - mówi Wiola Furgalska,
uczestniczka i dodaje - Spotkania da³y
nam mo¿liwoœæ nauczenia siê nowych
trików makija¿u jak i trendów
modowych. Nauka robienia
profesjonalnego makija¿u dziennego i
wieczorowego przyda siê ka¿dej
kobiecie, jak równie¿ wiedza o tym jak

Uczestniczki, które otrzyma³y certyfikaty
wraz z prowadz¹c¹ zajêcia.

siê nie ubieraæ do swojego typu sylwetki.
Myœlê, ¿e ka¿da z nas, czuje siê œwietnie
wygl¹daj¹c na ka¿dym przyjêciu
elegancko a co za tym idzie oryginalnie i
wyj¹tkowo. Red.

Miód dla najs³abszych
Pszczelarze z naszej gminy nie tylko
produkuj¹ miód, ale równie¿ pomagaj¹
osobom potrzebuj¹cym.
Zmieni³y sie czasy, zwyczaje i
technika oœwietlania, ale nie zmieni³a siê
troska pszczelarzy o czynienie dobra dla
najs³abszych i pokrzywdzonych przez
los.
Tradycje bartnicze w Zag³êbiu
podtrzymuje 100 cz³onków
Zag³êbiowskiego Ko³a Pszczelarzy z

Pszczelarze z naszej gminy, przekazuj¹
miód dyrektorowi Zespo³owi Szkó³
Specjalnych w Czeladzi.

siedzib¹ w Czeladzi, którzy co roku
przekazuj¹ miód do oœrodków
opiekuñczych i szkó³ specjalnych, a do
koœcio³ów œwiece paschalne.
Tak te¿ by³o w 2011 roku. Pszczelarze
ZKP w Czeladzi zebrali 83 s³oje miodu o
pojemnoœci 0,9 litra i 4 s³oiki o
pojemnoœci 0,7 litra o wartoœci rynkowej
oko³o 2500 z³otych.
Ca³¹ akcj¹ zbierania miodu od
pszczelarzy dla
oœrodków
opiekuñczych i szkó³ specjalnych
zajmowali siê pszczelarze: Ryszard
Filipczyk i Zenon Bêdkowski, którzy
przekazali miód nastêpuj¹cym
instytucjom: Centrum Opiekuñczo
Wychowawcze w Sosnowcu,
Œrodowiskowy Dom Samopomocy
Ostoja w Czeladzi, Czeladzkie
Stowarzyszenie Pomocy osobom z
upoœledzeniem psycho-ruchowym,
Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Czeladzi,
Specjalistyczny Oœrodek Wychowawczy
w Bêdzinie, Dom Dziecka w Sarnowie,
Oœrodek Opiekuñczy "Viktor II" w

Czeladzi, Zespó³ Szkó³ Specjalnych Nr 4
w Sosnowcu.
Niezale¿nie od takiej formy
popularyzacji miodu, który wspomaga
leczenie i regeneracjê si³, co roku
organizujemy warsztaty z m³odzie¿¹ w
pasiekach na temat roli pszczo³y w
œrodowisku.
W roku 2012 planujemy spotkania
m³odzie¿y na wystawie pszczelarskiej
poœwiêconej ks. Janowi Dzier¿onowi,
w Gminnym Oœrodku Kultury w
Gródkowie oraz w Murckach na
trutowisku, dla dzieci z Zespo³u Szkó³
Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu.
Dodatkowo pszczelarze przekazali 8
stycznia 2012 roku Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy w Czeladzi 13
s³ojów miodu do licytacji. Mamy
nadziejê, ¿e chocia¿ w ten skromny
sposób przyczynimy siê do
po pu la r yzacji i zwiêkszenia iloœci
spo¿ywanego miodu, a dziêki temu
podniesienia zdrowotnoœci naszych
dzieci i osób starszych. A.Wilczyñski.

Kolejne z³ote medale trafi³y do Moniki Szczêsnej
14 stycznia w pierwszym dniu
zawodów w Brzeszczach Monika
Szczêsna zwyciê¿y³a na dystansie 60 m
w czasie 7.64s podczas Mistrzostw
Œl¹ska Seniorów oraz odnios³a
zwyciêstwo w drugim biegu
rozegranym w ramach Mitingu Open.
15 stycznia w drugim dniu zawodów
podczas Mistrzostw Œl¹ska Seniorów w
Oœrodku Przygotowañ w Spale w biegu
na 200m- z czasem 24,72s Monika
Szczêsna zdoby³a kolejny z³oty medal. -

By³ to mój pierwszy start w sezonie
halowym traktowany jak o sprawdzian.
Obydwa zwyciêstwa s¹ zarazem moimi
nowymi rekordami ¿yciowymi. Obecnie
przygotowujê siê do Mistrzostw Polski
Seniorów które odbêd¹ siê pod koniec
lutego w Spale. Po 5 latach studiów i
nieobecnoœci na naszym terenie znów
z³oty medal trafi³ w moje rêce. Jest to mój
4 z³oty medal na tej imprezie. - mówi
mistrzyni z naszej gminy Monika
Szczêsna. Red.

W œrodku Monika Szczêsna z nowym
medalem.
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Koncert kolêd w Strzy¿owicach
29 stycznia w Koœciele pw. NMP
Królowej Œwiata w Strzy¿owicach, z
inicjatywy miejscowego Proboszcza ks
S³awomira Karasia odby³ siê koncert
kolêd.
Zainaugurowa³ go wystêp uczniów ze
Szko³y Podstawowej w Strzy¿owicach,
którzy wykonali kolêdy wokalnie i
instrumentalnie. Nastêpnie publicznoœci
zaprezentowa³a siê uczennica ze Szko³y

w RogoŸniku w pe³nych ekspresji dwóch
kolêdach.
Wyst¹pi³a te¿ schola dzia³aj¹ca przy
strzy¿owickiej parafii oraz solistka
Dominika Hamera. G³ównym punktem
wieczoru by³ jednak wystêp
wspania³ego Chóry Lekarzy dzia³aj¹cego
przy Œl¹skiej Izbie Lekarskiej. Chór
dzia³a od 5 lat, ma na swym koncie
wystêpy na tak znamienitych

Festiwalach jak np. „Ave Maria” w
Czeladzi. W Strzy¿owickiej parafii
koncertowa³ po raz kolejny.
Pomimo siarczystego mrozu ten
niezwyk³y koncert zgromadzi³ w
koœciele setki mieszkañców gminy.
Wieczór zakoñczy³a modlitwa Apel
Jasnogórski prowadzony przez
Proboszcza S³awomira Karasia. GOK.

Seniorzy bawili siê na balu przebierañców w Malinowicach
Po raz kolejny ju¿ Zarz¹d Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zorganizowa³ w malinowickiej œwietlicy
Karnawa³owy Bal Przebierañców.
Seniorzy bawili siê 28 stycznia 2012
w barwnie udekorowanej sali. Ka¿dy z
uczestników oczywiœcie przyby³ w
przebraniu, na tanecznym parkiecie
pojawi³y siê pary w ró¿norodnych
piêknych strojach, do tañca przygrywa³
„ROMCIO” Band. W czasie balu odby³y
siê konkursy z nagrodami, w których

uczestnicy jak zawsze chêtnie brali
udzia³.
Karnawa³owy Bal Przebierañców
wraz z Festynem Rodzinnym
jest
tradycj¹ w Malinowicach. W naszej
gminie Seniorzy spotykaj¹ siê równie¿ w
Psarach. Oba ko³a prê¿nie dzia³aj¹,
planuj¹ kolejne imprezy, a wiosn¹ na
pewno ka¿de z nich uda siê na
wycieczkê. Malinowice ju¿ zaplanowa³y
wyjazd do Budapesztu. Red.

Gminny konkurs plastyczny “Szopka 2012”
25 stycznia 2012r. w Szkole
Podstawowej w Strzy¿owicach im.
Stanis³awa Polakowskiego odby³o siê
podsumowanie Gminnego Konkursu
Plastycznego „Szopka 2011” i konkursu
„Malowanie na ekranie – kartka
œwi¹teczna. W tym roku przedmiotem
konkursu plastycznego by³a „Szopka
krakowska”.
Ró¿norodnoœæ pomys³ów i piêkne
wykonania dostarczy³y jurorom nie lada
k³opotu. Spoœród wszystkich prac

wy³oniono laureatów obu konkursów.
Przedszkola i Oddzia³y Przedszkolne
otrzyma³y równorzêdne nagrody, a
uczniowie szkó³ indywidualne.
Nagrodzeni uczniowie w konkursie
plastycznym:
z klas I-III: Agnieszka Pierzcha³a,
Alicja Chacuœ, Julia Pasamonik, Jakub
Trzcionka, Micha³ Prostacki, Szymon
Miko³aj, Krystian Kubica, Jakub Skórka,
Wiktoria Paszewska, Adam Dyrcz,
Aleksandra Zaporowska

Nagrodzeni uczniowie w plastycznym konkursie szopek.

z klas IV-VI: Marianna Ciastoñ,
Zuzanna Kowal, Gracjan Gwizd,
Wiktoria Bebel, Kamila Kozak, Kinga
Zawi¹zalec, Kamil Bubel, Kacper Skórka,
Kinga Pasternak
Nagrodzeni uczniowie w konkursie
„Malowanie na ekranie”:
z klas I-III: Oliwia Wi¹zek, Julia
Ciemiêga, Szymon Skórka, Mateusz
Flak, Aleksandra Lis, Emilia Surowiec,
Marta Kozie³
z klas IV-VI: Katarzyna Rosó³,
Aleksandra Smuga, Ewa £apanowska,
Kinga Torcha³a, Daniel Trzcionka, Julia
Cieœlik, Krystian Flak.
Pami¹tkowe dyplomy i nagrody
wrêczy³ Wójt Gminy Psary Tomasz
Sad³oñ. Uroczystoœæ podsumowania
konkursów dope³ni³ wystêp uczniów
klas szóstych, które zaprezentowa³y
nietypowe, weso³e przedstawienie
jase³kowe. Wyst¹pi³ równie¿ zespó³
wokalno-instrumentalny z naszej
szko³y oraz gromada zuchowa „Leœne
Skrzaty”
Prace plastyczne mo¿na bêdzie
ogl¹daæ do koñca lutego na wystawie
zorganizowanej w Bibliotece
Publicznej w Strzy¿owicach.
Gratulujemy wszystkim laureatom i
zapraszamy do wziêcia udzia³u w
nastêpnej edycji tego konkursu. Sylwia
Sobczyk, SP Strzy¿owice.
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Biblioteczne koncertowanie

Chór Halka podczas wystêpu w remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Psarach.

27 stycznia 2012 roku w sali OSP w
Psarach odby³o siê pierwsze spotkanie
w ramach „Bibliotecznego
Koncertowania”. Przed licznie
zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³
Chór „Halka” Koz³owa Góra z Piekar
Œl¹skich pod dyrekcj¹ Aleksandry
Poniszowskiej, któremu towarzyszy³a
Górnicza Orkiestra Dêta Piekary Julian
pod dyrekcj¹ Antoniego Majchrzyka.
By³ to piêkny, pe³en muzyki, pieœni i
kolorów koncert, w czasie którego
wszyscy zgromadzeni goœcie mogli
wys³uchaæ wielu pieœni z bardzo
bogatego repertuaru Chóru „Halka”.
By³y wiêc utwory sakralne, musicalowe,
przyœpiewki ludowe i oczywiœcie
kolêdy, które publicznoœæ œpiewa³a
razem z Chórem.
Wielkim hitem by³ wystêp Orkiestry,
która nie tylko towarzyszy³a Chórowi w
kilku utworach ale równie¿ da³a popis
swoich artystycznych mo¿liwoœci. By³o
piêknie! GBP.

Zapusty 2012
Wtorkowe popo³udnie 21 lutego w
remizie OSP w D¹biu up³ynê³o w
rozœpiewanej i roztañczonej atmosferze
zabawy ostatkowej. Spotkanie swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili Wójt Gminy
Psary Tomasz Sad³oñ wraz z ma³¿onk¹,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jacenty
Kubica wraz z radnymi oraz
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
Bêdziñskiego Marian Kozie³ oraz liczne
grono mieszkañców naszej gminy.
Na pocz¹tku wszystkich przyby³ych
goœci przywita³ Wójt Gminy Psary, który
wyrazi³ ogromne zadowolenia, i¿ tego
typu przedsiêwziêcia ciesz¹ siê tak
du¿ym zainteresowaniem wœród
mieszkañców. Jednoczeœnie
podziêkowa³ wszystkim cz³onkom
zespo³u „D¹bie” za ich
zaanga¿owaniem w tworzenie rodzimej
kultury oraz wspania³y dorobek
artystyczny, który ci¹gle wzbogaca siê o
nowe propozycje.
W czêœci artystycznej, jako pierwszy
zaprezentowa³ siê Zespó³
„Strzy¿owiczanie”, który zaœpiewa³
sk³adankê cygañskich piosenek. Po ich
wystêpie na scenê dumnie wkroczy³
Zespó³ „D¹bie”, który przedstawi³ jedno
ze swoich popisowych przedstawieñ
muzyczno-teatralnych pt.: „Wieczór
¿ydowski”, w czasie którego cz³onkowie
Zespo³u przybli¿yli uczestnikom kulturê
i tradycjê ¿ydowsk¹ oraz zaœpiewali
kilka piosenek z tego¿ repertuaru. Po

Zespó³ Strzy¿owiczanie podczas wystêpu w Oœrodku Kultury w D¹biu.

zakoñczeniu gor¹cym brawo nie by³o
koñca. Jednak wystêp zespo³ów „D¹bie”
i „Strzy¿owiczanie” nie by³ jedyn¹
atrakcj¹ wieczoru.
Goœcinnie na deskach sceny w D¹biu
zaprezentowa³ siê zaproszony Zespó³
„GrodŸczanie” z OK w GrodŸcu w
swoim popisowym repertuarze staro
warszawskich piosenek. Wystêp zespo³u
porwa³ do wspólnego œpiewania
wszystkich zgromadzonych goœci, a na
koniec
kierownik Zespo³u Stefania
Urgacz w imieniu ca³ego zespo³u
wrêczy³a na rêce Dyrektor GOK Anny
Nag³y kwiaty oraz gor¹ce
podziêkowania za zaproszenie i
mo¿liwoœæ wystêpu przed tak
znamienit¹ publicznoœci¹.
Po zakoñczeniu czêœci artystycznej
podziêkowaniom i gratulacjom dla
wystêpuj¹cych nie by³o koñca. A g³ówn¹

atrakcj¹ tego wieczoru by³a wspólna
zabawa do której serdecznie zaprosi³a
Dyrektor GOK dziêkuj¹c jednoczeœnie
za tak liczne przybycie i ciep³¹ atmosferê
spotkania. Tradycyjnie zabawa trwa³a do
póŸnego wieczoru i zakoñczy³a siê
punktualnie o pó³nocy. Wspania³e
nastroje i dobry humor nie opuszcza³
uczestników do samego koñca.
„Dzisiejsze spotkanie oraz wystêpy
zespo³ów po³¹czone ze wspóln¹ zabaw¹
by³y œwietnym pomys³em na spêdzenie
tego wieczoru. Cieszê siê, ¿e GOK wraz
z zespo³em „D¹bie” organizuje tak
wartoœciowe przedsiêwziêcia” powiedzia³a jedna z uczestniczek
zabawy.
Kolejne zapusty ju¿ w przysz³ym roku
i z pewnoœci¹ uczestników
przysz³orocznej zabawy czeka
wspania³a noc i moc atrakcji. Red.

Nr5/II/2011/2012

Karnawa³
w D¹biu
W sobotê 4 stycznia 2012 roku

w
Szkole Podstawowe w D¹biu odby³a siê
doroczna zabawa karnawa³owa dla
szkolnej dziatwy. Sala przystrojona
balonami, kolorow¹ bibu³¹ i serpentyn¹
wygl¹da³a uroczo. Kiedy zawitali do
niej pierwsi goœcie – wró¿ki, rycerze,
ksiê¿niczki, piraci i inni przebierañcy atmosfera sta³a siê iœcie bajkowa.
Nad ca³oœci¹ karnawa³owego
„szaleñstwa” czuwa³ wodzirej, który
najpierw zaprosi³ do wspólnej zabawy
najm³odsze dzieci – przedszkolaków
i uczniów klas I –III. Potem sala nale¿a³a
do najstarszych uczniów. Wszyscy
bawili siê znakomicie, œmiechu by³o co

nie miara.
Rada Rodziców
zadba³a jak zwykle o
kondycjê uczestników
balu, czêstuj¹c ich
sokiem, soczystymi
mandarynkami
i pysznymi ciastkami.
Dziêkujemy! Szkoda,
¿e nastêpna taka
impreza dopiero za
rok.
Aleksandra
Skotarska,
SP w D¹biu

WOŒP w D¹biu po raz dziesi¹ty
W tym roku sztab WOŒP dzia³aj¹cy
przy SP w D¹biu odnotowa³ kolejny
sukces. Zebraliœmy niemal 18 tysiêcy
z³otych. To o ponad 3 tysi¹ce wiêcej ni¿
w ubieg³ym roku. Cieszymy siê, ¿e
mo¿emy wesprzeæ akcjê Jurka Owsiaka,
od dwudziestu lat graj¹cego na rzecz
dzieci chorych.
U nas, w szkole w D¹biu wszystko
zaczê³o siê 12 lat temu, kiedy uczniowie
zbierali drobne datki do ró¿owych
œwinek - skarbonek z naklejonym
czerwonym serduszkiem. Dwa lata
póŸniej mieliœmy ju¿ w szkole
prawdziwy sztab WOŒP. W tym roku
graliœmy wiêc ju¿ po raz dziesi¹ty!
Pocz¹tkowo sztaby liczy³y 20-30 osób,
obecnie to oko³o 60 wolontariuszy. S¹

wœród nich nawet przedszkolaki, które
kwestuj¹ pod opiek¹ swoich rodziców,
s¹ oczywiœcie uczniowie naszej szko³y,
ale te¿ absolwenci – gimnazjaliœci,
licealiœci, studenci. Ca³y czas wspieraj¹
nas rodzice. Od samego pocz¹tku
organizacj¹ sztabu WOŒP w D¹biu
zajmuje siê pani Dorota Dzielawska,
nauczyciel plastyki w naszej szkole,
wspomaga j¹ liczne grono nauczycieli.
Najbardziej wytrwa³¹ wolontariuszk¹
jest Agata Sarnik, która zaczyna³a swoj¹
przygodê w sztabie WOŒP jako
uczennica kl. IV, a obecnie jest ju¿
studentk¹.
Oprócz tradycyjnej zbiórki pieniêdzy
do puszek organizujemy licytacje.
Trafiaj¹ na nie prace plastyczne uczniów

oraz dary zaprzyjaŸnionych ze szko³¹
osób. Jednym z ciekawszych
licytowanych eksponatów by³
oryginalny australijski bumerang
przekazany przez dr Micha³a
Augustyniaka z UŒ. Rekordowa kwota
zebrana do jednej puszki wynios³a
prawie 1500 z³, a ³¹czna kwota zebrana
przez wolontariuszy z D¹bia w ci¹gu 10
lat
to 76 540,81 z³. Dziêkujemy
wszystkim ofiarodawcom. Jesteœmy
wdziêczni WOŒP za nieodp³atne
przekazanie naszej szkole sprzêtu do
udzielania pierwszej pomocy, na którym
zostali ju¿ przeszkoleni wolontariusze.
Wolontariusz WOŒP
Piotr Paciej, SP w D¹biu

Wystêp dla Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Dnia 16 stycznia 2012 r. grupa
uczniów ze Szko³y Podstawowej
w Strzy¿owicach odwiedzi³a Zak³ad
Pielêgnacyjno-Opiekuñczy w Górze
Siewierskiej w ramach Œwiêta Babci
i Dziadka, by umiliæ oraz urozmaiciæ
dzieñ podopiecznym oraz podarowaæ
im szczêœcie i radoœæ pokazuj¹c im
nasze wokalne talenty.
Od dyrektorki Zak³adu (mgr. Joanna

Bi³ejczuk) dostaliœmy specjalne
podziêkowanie za wystêp, który uda³
siê dobrze nie tylko VI, ale tak¿e III
klasie.
Ten dzieñ zostanie na d³ugo w naszej
pamiêci, ze wzglêdu na panuj¹c¹ tam
mi³¹ atmosferê oraz przez to, ¿e
mieliœmy okazjê odwiedziæ starsze
osoby z Zak³adu oraz daæ im radoœæ
z tego, ¿e wystêpujemy dla nich.
Wyszliœmy z budynku mocno

poruszeni i wzruszeni, poniewa¿ tu¿
przed naszym wyjœciem i po¿egnaniem
siê, podopieczni Zak³adu zaœpiewali dla
nas kolêdê i szczerze dziêkowali, ¿e
odwiedziliœmy ich i mieli okazjê
ogl¹daæ tak piêkne wystêpy.
Najcudniejsze jest to, ¿e mogliœmy
nauczyæ siê wtedy od tych ludzi, jak
cieszyæ siê z ma³ych rzeczy.
Ewa Bia³as, SP Strzy¿owice
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„Wszystkie Kolory Œwiata” w szkole w Sarnowie
Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Sarnowie wziêli udzia³ w projekcie
Funduszu Narodów Zjednoczonych na
Rzecz Dzieci (UNICEF) pod nazw¹
„Wszystkie Kolory Œwiata”. Projekt
zak³ada³ wykonanie szmacianej lalki,
przeznaczonej na aukcjê. Uzyskane
pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na
zakup szczepionek dla dzieci
z afrykañskiego pañstwa Sierra Leone,
na terenie którego wystêpuje wysokie
zagro¿enie malari¹, choler¹, ¿ó³t¹ febr¹
i wieloma chorobami przewodu
pokarmowego.
Przygotowane na
aukcjê laleczki wykonane by³y przez
klasy 1 - 6 na lekcjach techniki
i zajêciach œwietlicowych w szkole.
Dziêki tej akcji uczniowie zdobyli
wiedzê o wspó³czesnym œwiecie, w tym
o ¿yciu biednych dzieci w krajach
rozwijaj¹cych siê. Ja uszy³am laleczkê
o imieniu Dhanushka, która pochodzi
ze Sri Lanki (stolica po³o¿onego w Azji
Ceylonu). By j¹ wykonaæ,

w pierwszej kolejnoœci nale¿a³o
odrysowaæ kontur przy pomocy
formy na materiale.
Nastêpnie
zszyty materia³ wypcha³am œcinkami
materia³u. Potem przyszy³am guziki
w miejsce oczu, zaœ buziê i nos
wyhaftowa³am nitk¹. W³osy
zrobi³am z czarnej w³óczki. Na
koniec ubra³am moj¹ lalkê
w kolorow¹ sukienkê. W podobny
sposób moje kole¿anki i koledzy
wykonali wiele innych lalek. Ka¿da
z nich jest magiczna, poniewa¿ jej
zakup przyczyni siê do ochrony
wielu dzieci przed chorob¹. Lalki
cieszy³y siê du¿ym powodzeniem
wœród rodziców podczas spotkania
z rodzicami podsumowuj¹cego
pierwszy semestr w szkole
i przynios³y wysoki dochód na
szczytn¹ inicjatywê.
Alicja Galeja, SP Sarnów

Najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo!
11 stycznia 2012 roku nasz¹ szko³ê
odwiedzili funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Bêdzinie.
Inicjatork¹ spotkania by³a pani pedagog
Monika Terlikowska.
Policjanci przedstawili m³odzie¿y
podstawowe aspekty pracy policji,
pocz¹wszy od dzia³alnoœci
prewencyjnej po zagadnienia z
dziedziny ruchu drogowego. Zajêcia
zosta³y przeprowadzone we wszystkich
klasach I-VI oraz z przedszkolakami.
Dzieci z przedszkola i uczniowie klas IIII rozmawiali z funkcjonariuszami
o poprawnym i bezpiecznym
zachowaniu siê na drodze. Wiele
ciekawych informacji przekaza³
Sznupek- maskotka œl¹skiej policji.
Natomiast uczniowie klas IV-VI
rozmawiali na temat odpowiedzialnoœci
karnej nieletnich.
Policjanci uœwiadomili nam, ¿e po
ukoñczeniu trzynastego roku ¿ycia
jesteœmy odpowiedzialni za swoje
czyny. W ostatnich latach bardzo du¿o
przypadków pope³nienia przestêpstw
ma zwi¹zek z nieletnimi, aby ograniczyæ
to negatywne zjawisko ka¿de z dzieci

musi przestrzegaæ podstawowych zasad
bezpieczeñstwa. Po prelekcji mieliœmy
mo¿liwoœæ dok³adnego obejrzenia
radiowozu oraz
policyjnego
wyposa¿enia . Spotkanie z
przedstawicielami policji by³o bardzo
dobrym pomys³em. Ka¿de dziecko musi

wiedzieæ, ¿e bezpieczeñstwo jest rzecz¹
bardzo wa¿n¹ i zwi¹zku z tym powinno
znaæ zasady postêpowania w ró¿nych
miejscach i sytuacji.
Aleksandra Boral wraz z zespo³em
redakcyjnym SP Gródków

Osi¹gamy sukcesy
ALEKSANDRA
B O R A L szóstoklasistka ze
S z k o ³ y
Podstawowej
w Gródkowie
zakwalifikowa³a

siê do wojewódzkiego etapu Konkursu
Interdyscyplinarnego z Jêzyka Polskiego
i Historii, którego organizatorem jest
Kuratorium Oœwiaty w Katowicach.
Ola to ambitna dziewczynka o szerokich
zainteresowaniach, wielu pasjach. Jej
sposobem na bardzo dobre wyniki

w nauce – jak sama przyznaje- jest
uwa¿anie na lekcji i s³uchanie tego ,co
mówi nauczyciel. W przysz³oœci
chcia³aby zostaæ informatykiem.
Zespó³ redakcyjny SP Gródków
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Klaun czy Miko³aj?
Znudzi³ Ciê widok starszego pana z
d³ug¹ siw¹ brod¹ i ogromnym
brzuchem
ubranego w czerwony
kostium? Co roku w grudniu za ka¿dym
rogiem, w ka¿dym
sklepie mo¿na
spotkaæ Miko³aja. Ogólnie widok jest
ca³kiem mi³y, ale z pewnoœci¹ nikogo
nie dziwi. W naszej szkole w tym roku
by³o zupe³nie inaczej.
6. grudnia
spodziewaliœmy siê
spotkaæ na szkolnym korytarzu goœcia z
workiem pe³nym
prezentów…
Ogromnym zaskoczeniem by³ dla nas
widok klowna, a nawet dwóch
klownów. Myœleliœmy, ¿e w
wypo¿yczalni zabrak³o ju¿ w tym dniu
kostiumów Miko³aja. Okaza³o siê, ¿e
nie by³a to jedyna niespodzianka tego
dnia. Otó¿ prezentem od Miko³aja byli
w³aœnie ci klowni. Ale wszystko po
kolei. Nasze kochane nauczycielki z
okazji miko³ajków nikomu nie postawi³y
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¿adnej
oceny, co wiêcej starym
zwyczajem mogliœmy skreœliæ sobie
jeden z³y stopieñ
z wybranego
przedmiotu. By³o te¿ coœ na s³odko,
gdy¿ rozpakowywaliœmy
paczuszki
darowane sobie nawzajem. Jednak
najwiêcej radoœci mieliœmy na sali
gimnastycznej dziêki klownom, którzy
œwietnie zorganizowali nam czas. Du¿o
siê dzia³o. Zadowoleni byli wszyscy,
zarówno ci najm³odsi, jak
i szóstoklasiœci (nawet pani woŸna siê
uœmiecha³a). Nasi nauczyciele prawie ze
³zami w oczach przypomnieli sobie
w³asne dzieciñstwo, kiedy my
puszczaliœmy
b¹czki na czas.
Najd³u¿sza kolejka by³a do wyœcigu na
szczud³ach. Zabawa przy tym by³a
fantastyczna, nie jeden o ma³o nie
po³ama³ sobie nóg. Nowe zastosowanie
znalaz³y te¿ mopy. Suchy mop, ma³a
pi³ka to hokej idealny gdy brak

lodowiska. Wszyscy zgodnie uznaliœmy,
¿e takie chyba by³o pierwotne
przeznaczenie tego sprzêtu. Mnóstwo
emocji by³o te¿ przy produkcji mumii.
Dwóch naszych kolegów mia³o zmieniæ
siê w mumie z papieru toaletowego
w jak najkrótszym czasie. Doping by³
niesamowity, równie¿ przy sprz¹taniu
pozosta³oœci na czas. Za udzia³ w ka¿dej
konkurencji dostawaliœmy maleñkie
podarunki. Wœród nich by³y cukierki
i d³ugopisy. Najwiêksz¹ frajd¹ spotkania
z klownami okaza³y siê baloniki,
z których nauczyliœmy siê robiæ ró¿ne
stworzonka.
Grubas w czerwonym
kubraczku to tradycja i mi³e skojarzenia,
ale z ca³¹
pewnoœci¹ tegoroczne
miko³ajki z klownami w roli g³ównej
zapadn¹ wszystkim w pamiêci … do
nastêpnego 6. grudnia.
£ukasz Nalepa, kl.Vb, SP Strzy¿owice

„Miar¹ naszego cz³owieczeñstwa jest stosunek do zwierz¹t”
Niedawno Szko³a Podstawowa
w Sarnowie nawi¹za³a wspó³pracê ze
schroniskiem „Przystañ Ocalenie”,
która pomaga krzywdzonym i
bezdomnym zwierzêtom.
24 stycznia 2012r. goœciliœmy
wolontariuszkê z Przystani Ocalenie,
która opowiada³a nam ciekawe historie o
kilku podopiecznych.
Oprócz zwierz¹t domowych, takich jak
psy, koty i konie, schronisko przygarnê³o
te¿ kilka zwierz¹t egzotycznych
i hodowlanych. S¹ to na przyk³ad ma³pka
Zuzia i lis Kajetan. Mieszkañcy przystani
prze¿yli wczeœniej wiele ciê¿kich chwil,
ale dziœ s¹ zdrowi i szczêœliwi. Dlatego
warto pomagaæ zwierzêtom, bo czuj¹ tak
jak ludzie i potrafi¹ okazaæ wdziêcznoœæ.
Uczniowie naszej szko³y te¿ staraj¹ siê
pomagaæ. Niedawno odby³ siê kiermasz
zabawek, z którego dochód zosta³
przeznaczony dla Przystani Ocalenie.
Ponadto na spotkanie z wolontariuszk¹
schroniska niektórzy przynieœli rzeczy,
które na pewno przydadz¹ siê ich
podopiecznym.
Ewelina Wilmowska
Oto kilka wypowiedzi osób, którym los
zwierz¹t nie jest obojêtny:
Jaœ Sadowski Kl. II
Bardzo siê cieszê, ¿e mo¿emy
uczestniczyæ w akcjach ratuj¹cych
zwierzêta. Szczególnie podoba³a mi siê
ma³pka Zuzia, by³a bardzo zabawna.
Chcia³bym tak¹ mieæ w domu.

Natalia Michalska Kl. II
Bardzo podoba³y mi siê zwierzêta
z prezentacji, chcia³abym im pomagaæ.
Najbardziej podoba³a mi siê klacz
Sally. Jest najwiêkszym koniem
w schronisku i wygl¹da na bardzo
przyjacielsk¹. Chcia³abym mieæ konia.
Kinga Pytel Kl. II
Poruszy³a mnie historia psa Karusia,
który nie mia³ jednej ³apki.
Jaœ Kopcik Kl. II
Szczególnie zapamiêta³em owcê
o imieniu Jasiek, poniewa¿ ma tak
samo na imiê jak ja. Zaciekawi³a mnie
równie¿ Larysa, egzotyczny jak.
Hania Sadowska Kl. II
Zaciekawi³a mnie ma³pka Zuzia, która
lubi siê bawiæ zabawkami.

Ola Nowak Kl. II
Bardzo by³o mi ¿al ma³pki Zuzi, która
zanim trafi³a do schroniska, mieszka³a
w ciasnej klatce. Cieszê siê, ¿e teraz
jest ju¿ bezpieczna i szczêœliwa.
Mateusz KuŸnicki Kl. III
Zrobi³ na mnie wra¿enie lis Kajetan,
poniewa¿ uciek³ z miejsca gdzie
chciano zrobiæ z niego ko³nierz do
futra.
Julia Piotrowska Kl. II
Jedn¹ z podopiecznych schroniska jest
krowa, która uciek³a z rzeŸni.
Przebieg³a wiele kilometrów. Ucieka³a
drog¹, po której jeŸdzi³y samochody,
a goni³a j¹ policja i fotoreporterzy. Ona
w ogóle siê tym nie przejmowa³a.
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Dlaczego mucha brzêczy?
Sk¹d s³oñ wie, ¿e drugi s³oñ idzie za nim ?
Dlaczego moneta pod szklank¹ znika?
Odpowiedzi na te i wiele innych
pytañ poznaliœmy podczas zajêæ
badawczo-odkrywczych w Instytucie
Fizyki Uniwersytetu Œl¹skiego w
Katowicach.
Zajêcia te odby³y siê 24 stycznia 2012
roku i brali w nich udzia³ uczniowie ze
wszystkich klas naszej szko³y; w dwóch
grupach: m³odszej ( klasy I-II wraz
z grup¹ 5-6 latków z Oddzia³u
Przedszkolnego) oraz starszej ( klasy IIIVI).
Tematem wyk³adu dla klas starszych
by³y fale œwietlne i dŸwiêkowe.
Dziêki tym zajêciom powtórzyliœmy
i utrwaliliœmy wiadomoœci z lekcji
przyrody, ale przede wszystkim
zobaczyliœmy wiele fascynuj¹cych
doœwiadczeñ, których nie mo¿na
przeprowadziæ na lekcji.
Mogliœmy zobaczyæ jak promieñ œwiat³a
porusza wiatraczek, a fala dŸwiêkowa
gasi p³omieñ œwiecy. Us³yszeliœmy, jak
dzia³a kij deszczowy i zobaczyliœmy jak
drgania przechodz¹ z jednego
kamertonu na drugi.
Na lekcjach uczyliœmy siê , ¿e œwiat³o
rozchodzi siê w pró¿ni, a dŸwiêk nie.

W czasie
zajêæ przekonaliœmy siê o tym
na w³asne oczy
i uszy.
Podziwialiœ
my kolorowe
promienie lasera, które stawa³y siê widoczne dopiero
wtedy, gdy
w powietrzu
unosi³ siê dym.
Odpowiednie
ustawienie
lustra sprawi³o,
¿e zobaczyliœmy nasz¹ kole¿ankê Karolinê z trzema
nogami, a poUniwersytet Œl¹ski w Katowicach.
tem „lataj¹c¹” na miotle.
Zespó³ redakcyjny, uczniowie kl. VI
Je¿eli chcecie poczuæ siê jak
Gródków
prawdziwi studenci fizyki, zobaczyæ
wiele przykuwaj¹cych uwagê
doœwiadczeñ i poszerzyæ swoj¹ wiedzê z
nauk œcis³ych, to polecamy wycieczkê na

RAZEM znaczy WIELE
8 stycznia 2012r. ju¿ tradycyjnie, jak
co roku, wziêliœmy udzia³ w Finale
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy.
Tym razem z naszego gimnazjum w
akcji uczestniczy³o 29 wolontariuszy.
Zebraliœmy kwotê 6033 z³. Nie
pobiliœmy naszego zesz³orocznego
rekordu, ale i tak jesteœmy zadowoleni,
bo chocia¿ w ten sposób mo¿emy komuœ
pomóc. A to jest najwa¿niejsze! Nigdy
przecie¿ nie wiadomo, czy sami kiedyœ
nie znajdziemy siê w trudnej ¿yciowej
sytuacji i bêdziemy liczyæ na pomoc
innych. Tego typu akcje s¹ najlepsz¹
drog¹ do nauczenia siê, co to jest
wspó³czucie, zrozumienie, empatia dla
drugiego cz³owieka i jego problemów.
Wolontariat to wspania³a idea. Mimo
zmêczenia wszyscy œwietnie siê
bawiliœmy i ze zniecierpliwieniem
oczekiwaliœmy wstêpnych szacunków
wysokoœci
tegorocznej zbiórki.Nie
mo¿na tak¿e pomin¹æ faktu, ¿e tego

rodzaju akcje
w p ³ y w a j ¹
pozytywnie na
ca³e nasze
l o k a l n e
spo³eczeñstwo ,
które wówczas
³ a t w i e j
wyci¹gn¹æ
z d o m ó w .
Ponadto warto
r a z e m
prze¿ywaæ
atmosferê tego
szczególnego
dnia, kiedy tylu
m³odych ludzi
³¹czy wspólny
cel i szczytna
idea. Po raz
k o l e j n y
przekonaliœmy siê, ¿e RAZEM znaczy
WIELE, a poza tym RAZEM to tak¿e
znaczy LEPIEJ i RANIEJ.

G³os Szkolny jest dodatkiem do G³osu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:

I
Nz
Gimnazjum im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Psarach
z
Szko³y Podstawowej im. Tadeusza Koœciuszki w D¹biu
F
z
Szko³y Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie
Oz
Szko³y Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

z
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Polakowskiego w Strzy¿owicach

Wolontariusze
z Gimnazjum w Psarach

Formatowanie i sk³ad gazetki:
z
Marcin Budziosz
z
Piotr Olesiak
z
D o m i n i k

D z i e c h c i a r z
z
Krystian Wróbel
z
Bartosz Lenart
z
Konrad Mokrski
z
Piotr Kozie³
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Pierwsze dni wolnoœci w Psarach
W styczniu przypada kolejna
rocznica przejœcia frontu wojennego II
wojny œwiatowej przez miejscowoœæ
Psary i ca³¹ gminê Psary.
Front wojenny przetoczy³ siê przez
Psary w ci¹gu dwóch dni. 27 stycznia
1945 r. wojska rosyjskie wkroczy³y na
teren Psar. Powsta³y nieliczne
zniszczenia w niektórych budynkach
(wybite szyby od od³amków pocisków
armatnich), leje w ziemi po spadaj¹cych
bombach (np. w rejonie obecnego parku
przy ul. Zwyciêstwa). Uszkodzona
zosta³a wie¿a koœcio³a i czêœciowo
dachówki nakrycia dachu.
Pierwsze dni wolnoœci up³ynê³y
mieszkañcom Psar na porz¹dkowaniu
obejœæ, wstawianiu szyb w oknach itd.
By³o mroŸno. 28 stycznia, w niedzielê,
stacjonowa³y jeszcze obwody zaplecza
rosyjskiego przy ul. Szkolnej. Od strony

„Szybów” ustawiono baterie dzia³
dalekosiê¿nych. Dzia³a nie odda³y ani
jednego strza³u. Po 3 dniach odjechano z
nimi. Z pola walk w Psarach ranni
¿o³nierze odwo¿eni byli do szpitala
polowego w D¹biu (w szkole i
czêœciowo w namiotach). Radzieccy
¿o³nierze zabici w Psarach pochowani
zostali w zbiorowej mogile w
„Ogrodzie” (dzisiejszy park przy ul.
Zwyciêstwa) w pobli¿u starego graba.
Nad zbiorow¹ mogi³¹ urz¹dzono
pogrzeb, przemawia³ m.in. dzia³acz
lewicowy SL W³adys³aw Zarychta, byli
przedstawiciele w³adzy z czerwonymi
sztandarami, m³odzie¿ szkolna i
mieszkañcy. Pogrzeb odby³ siê w ci¹gu
tygodnia od przejœcia frontu wojennego.
Obok tej mogi³y wybudowano w latach
póŸniejszych „Pomnik wdziêcznoœci
spo³eczeñstwa Psar dla ¿o³nierzy
radzieckich”. Na pomniku widnieje

p³askorzeŸba z emblematem czerwonej
gwiazdy i postaci¹ ¿o³nierza
radzieckiego z pepesz¹ na piersiach.
Pomnik ten jest symbolem wyzwolenia
Psar spod okupacji hitlerowskiej.
Utrzymywany jest w nale¿ytym stanie.
Po kilku latach nast¹pi³a ekshumacja
zw³ok. Wywieziono je na centralny
cmentarz wojskowy ¿o³nierzy
radzieckich. Chorzy, ranni ¿o³nierze ze
szpitala polowego w D¹biu 31 stycznia
przewiezieni zostali na stacjê kolejow¹
w £agiszy, stamt¹d wywiezieni zostali na
wschód do rejonu szpitali wojskowych.
Z pozyskanych informacji wiadomo,
¿e na terenie Psar poleg³o 28 ¿o³nierzy
radzieckich (jest te¿ wersja, ¿e 33
¿o³nierzy), natomiast 26 ¿o³nierzy
niemieckich. Niemcy pochowani zostali
w zbiorowej mogile na tzw. Mogilnicy,
za murem by³ej klinkierni Gródków.
B.C.

Monografia Preczowa coraz bli¿ej
Ju¿ na pocz¹tku ubieg³ego roku
informowano o przygotowywaniu
ciekawej monografii o kolejnym
so³ectwie Gminy Psary
t.j. o miejscowoœci Preczów.
Zamieszczano nawet fragmenty
niektórych rozdzia³ów, jakie bêd¹ w tej
ksi¹¿ce. Dziœ chcê poinformowaæ, ¿e
ksi¹¿ka bêdzie mia³a 10 rozdzia³ów
tematycznych (1. Najstarsze wiadomoœci
o miejscowoœci, 2. Powstanie
miejscowoœci, 3. Rozwój
administracyjny, 4. Wieœ dawniej i dziœ,
5. Lata wojen i niewoli, 6. Szkolnictwo,
7. ¯ycie kulturalno-oœwiatowe, 8.

Organizacje, 9. ¯ycie religijne, 10.
Urodzeni w Preczowie). Ca³oœæ
opracowania zosta³a skonsultowana ze
Spo³ecznym Komitetem Wydania
Monografii Preczowa, któremu
przewodzi Lidia Kubieñ. Zgromadzony
materia³ dokumentacyjny i
faktograficzny zawiera 190 stron
maszynopisu (w tym zestawienia,
zdjêcia i relacje mieszkañców). Ksi¹¿ka
ma dwie rekomendacje: 1. wydan¹ przez
prof. dr. Miros³awa Ponczka, 2. Œl¹skie
Centrum dziedzictwa Kulturowego w
Katowicach.
Przewiduje siê, ¿e ksi¹¿ka zostanie

wydana w III kwartale 2012 r. Ale, ¿eby
j¹ wydaæ w nak³adzie bibliofilskim (300400 egz.) potrzeba zgromadziæ œrodki
finansowe (na pokrycie kosztów
przygotowania monografii, wykonanie
sk³adu komputerowego oraz druk
ksi¹¿ek). Spo³eczny Komitet Wydania
Monografii gromadzi œrodki finansowe
pozyskiwane od darczyñców,
sponsorów i ze sprzeda¿y bonów
subskrypcyjnych. Sprzeda¿ bonów
subskrypcyjnych prowadzona jest w
Oœrodku Kultury w Preczowie, w sklepie
obok Oœrodka Kultury i w Parafii. B.C.

Poszukujemy archiwalnych zdjêæ naszej gminy
Szanowni mieszkañcy w przysz³ym
roku nasza gmina bêdzie obchodzi³a 40
lecie swojego istnienia. W zwi¹zku z
naszym jubileuszem poszukujemy
archiwalnych zdjêæ, które
przedstawia³y zmiany zachodz¹ce w
naszej gminie.
W naszej gminie jest wiele rodzin,
które mieszkaj¹ tu od pokoleñ i posiadaj¹
fotografie dokumentuj¹ce ¿ycie ich
przodków. Jeœli w Pañstwa zbiorach
fotograficznych znajduj¹ siê historyczne
zdjêcia na których mo¿na zobaczyæ
nasz¹ gminê, jak wygl¹da³y ulice, czy
budynki takie jak szko³a, remiza
stra¿acka, uprzejmie prosimy o
przes³anie ich w wersji elektronicznej na
adres promocja@psary.pl, lub
dostarczenie ich do Urzêdu Gminy w
Psarach, pokój numer 103, gdzie zdjêcia

zostan¹ zeskanowane. Wierzymy, ¿e do mieszkañców o zachowanie ich i
razem uda nam siê przedstawiæ zmiany ocalenie tym samym œwiadectwa
zachodz¹ce na przestrzeni lat. Na lokalnej historii. Red.
³amach naszej gazety samorz¹dowej
bêdziemy równie¿
prezentowali krótkie
h i s t o r i e d o t y cz ¹ce
najciekawszych zdjêæ.
Zdzis³aw Rabsztyn
pasjonat ze Strzy¿owic
o d p a r u l a t
kolekcjonuje
historyczne zdjêcia
S t r z y ¿ o w i c
- Z e b r a n i e
kompletnego zbioru
nie jest ³atwe, wiele
osób wyrzuca stare
zdjêcia, dlatego
Budynek SP w Sarnowie w 1980 roku.
chcia³bym apelowaæ
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Podsumowanie ferii „Bezpieczna gmina Psary”
Zimowe ferie ju¿ za nami. W tym
roku dzieci i m³odzie¿ z terenu gminy
Psary nie mog³y narzekaæ na nudê.
Has³em przewodnim tegorocznych ferii
by³a „bezpieczna gmina Psary”.
Specjalnie przygotowana oferta zajêæ
prowadzonych w Gminnym Oœrodku
Kultury Gminy Psary by³a niezwykle
bogata i ciekawa tak, by ka¿dy
z uczestników móg³ w niej znaleŸæ coœ
dla siebie.
W ramach oferty dzieci mog³y
uczestniczyæ w zajêciach plastycznych,
w czasie których uczestnicy poznawali
nowe techniki plastyczne jak: quilling,
decoupage, origami, wykonywali ró¿ne
dzie³a plastyczne zale¿nie od podanej
tematyki np.: „ Rok Janusza Korczaka w
literaturze i plastyce”, czy „Zaczarowany
cyrk” i „Zoo”. W poszczególnych
palcówkach GOK odbywa³y siê równie¿
zajêcia ruchowo-taneczne oraz gry i
zabawy integracyjne w ramach których
dzieci chêtnie gra³y w pi³karzyki, tenis
sto³owy, badmingtona, œciga³y siê na
pi³kach do skakania i uczestniczy³y w
zabawach tanecznych, tañcz¹c m.in.
taniec HULA. Rozwija³y swoj¹
wyobraŸnie i kreatywnoœæ buduj¹c
rozmaite budowle z klocków lego, graj¹c
w kalambury, gry planszowe, quizy czy
mini przegl¹dy talentów, w czasie
których uczestnicy prezentowali swoje
mocne strony i ukryte talenty.
W czasie ferii odbywa³y siê równie¿
warsztaty wokalno -muzyczne, na
których uczestnicy szlifowali swoje
talenty wokalne i muzyczne ucz¹c siê
gry na gitarze, akordeonie i pianinie.
Najm³odsi mogli równie¿ doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci aktorskie w czasie
warsztatów teatralnych. Instruktorzy
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Zajêcia podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w D¹biu.

prowadzili zajêcia we wszystkich
placówkach GOK tzn.: w Oœrodku w
Preczowie, Sarnowie, Gródkowie,
Górze Siewierskiej oraz Brzêkowicach.
Ponadto w okresie ferii w Szkole
Podstawowej w D¹biu prowadzono
tak¿e warsztaty teatralne.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y: pokazy
filmowe dla dzieci i m³odzie¿y, które
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
wœród uczestników. Dla najm³odszych
przygotowano nowoœci kinowe: bajki i
filmy przygodowe. Wstêp na pokazy by³
bezp³atny. Zainteresowanie jakim
cieszy³y siê projekcie, zaowocowa³
pomys³em na cotygodniowe wieczory
filmowe, które bêd¹ siê odbywaæ w
GOK-u. Nie lada atrakcj¹ by³ równie¿
pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu
Mistrza £ukasza Podymskiego, który
zadziwi³ publicznoœæ magicznymi
sztuczkami, trikami oraz zachêci³
przyby³e na spotkanie dzieci do
wspólnej zabawy i uczestnictwa w
spotkaniu.
W ostatnim dniu ferii w Gminnym

Oœrodku Kultury Gminy Psary odby³o siê
podsumowanie ferii zimowych. W
trakcie spotkania uczestnicy obejrzeli
prezentacjê multimedialn¹, bêd¹c¹
podsumowaniem wszystkich dzia³añ
oraz zajêæ. Instruktorzy z OPS wrêczyli
uczestnikom zajêæ sportowych
pami¹tkowe dyplomy, nagrody oraz
medale. Nastêpnie po czêœci oficjalnej
swoje umiejêtnoœci taneczne
zaprezentowali uczestnicy kursu tañca
prowadzonego w szko³ach. Na
zakoñczenie spotkania dyrektor GOK
zaprosi³a wszystkich uczestników do
wspólnej zabawy w dyskotekowych
rytmach.
Reasumuj¹c tegoroczne ferie w
zajêciach prowadzonych przez
instruktorów GOK-u uczestniczy³o
ponad 90 dzieci w poszczególnych
filiach w: Preczowie, D¹biu, Sarnowie,
Górze Siewierskiej, Brzekowicach,
Gródkowie oraz w Malinowicach.
Ponadto zajêcia prowadzone by³y
równie¿ w szkole podstawowej w
Sarnowie i D¹biu.
GOK.

Pami¹tkowe zdjêcie z uroczystego podsumowania ferii w GOK w Gródkowie
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Sportowe podsumowanie ferii
Ferie zimowe w naszej gminie mia³y
nie tylko kulturalny, ale i sportowy
wymiar.
W dniach od 30 stycznia do 10 lutego
2012 br. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Psarach wraz z wspó³organizatorami
ferii: Stowarzyszeniem „Sportowa
Gmina Psary, UKS Gimnazjum Psary,
LKS „Orze³ D¹bie”, Szko³ami
Podstawowymi w Sarnowie i D¹biu,
Gimnazjum Psary, Urzêdem Gminy
Psary oraz Gminnym Oœrodkiem Kultury
przeprowadzi³ turnieje sportowe
wpisuj¹ce siê w program ferii zimowych
pt. „Bezpieczna Gmina Psary”
realizowany w gminie.

3. Indywidualny Turniej Tenisa
Zajêcia sportowe by³y
p r z e p r o w a d z o n e w S z k o ³ a c h Sto³owego:
kategoria szko³a podstawowa:
Podstawowych w D¹biu, Sarnowie oraz
I miejsce – Adrian Korzeb
w Gimnazjum w Psarach.
II miejsce – Krystian Czarnocki
Zwyciêzcy poszczególnych
III miejsce – Dominik
turniejów:
1. Indywidualny Turniej Badmintona: Radziszewski
kategoria gimnazjum:
I miejsce – Pawe³ Flak
I miejsce – Mateusz Osada
II miejsce – Bartosz Bubel
II miejsce – Daniel Piekarczyk
III miejsce – Aleksander Ziêba
III miejsce – Bartosz Bubel
Nagrodê Fair Play otrzyma³ Szymon
kategoria kobiety:
Borowski.
I miejsce – Klaudia Borowska
2. Turniej Siatkówki:
II miejsce – Karolina
I miejsce – Hubert Kurzyñski
Dobrzañska
II miejsce – Ewa £apanowska
III miejsce – Anna Kiljañska
III miejsce – Anna Kiljañska
4. Halowy Turniej Pi³ki No¿nej:
I miejsce – dru¿yna „Giganci” w
sk³adzie: Pawe³ Flak, Igor Sidur, Domink
Zacharski, Kamil Sobczyk, Karol
Ciesielski, Dawid Ja³ocha.
II miejsce – dru¿yna „Zag³êbiaki” w
sk³adzie: Daniel Piekarczyk, Bartosz
Dyszy, Mateusz Moruœ, £ukasz ¯uk,
Kamil Foltynowicz.
III miejsce – dru¿yna „Czterej
Pancerni i Murzyn” w sk³adzie: Piotr
Kozie³, Dawid Celta, Kamil Banasiak,
Tomasz Lasowski, Bart³omiej Pêczek.
Najlepszym Strzelcem Turnieju
zosta³: Igor Sidur.
Najlepszym Bramkarzem Turnieju:
Pawe³ Flak.
31 stycznia odby³ siê wyjazd na narty
pt. „Narty bez alkoholu”
do Wis³y Nowa – Osada. W wyjeŸdzie
uczestniczy³o 42 uczniów szkó³ z terenu
gminy wraz z opiekunami. OPS.

Turniej pi³ki no¿nej halowej odby³ siê w Szkole Podstawowej w Sarnowie.

I Indywidualny Turniej Tenisa Sto³owego o puchar honorowego
Prezesa Klubu Sportowego Góra Siewierska Stanis³awa Kotu³y
19 lutego odby³ siê I Indywidualny
Turniej Tenisa Sto³owego Amatorów o
puchar honorowego Prezesa Klubu
Sportowego Góra Siewierska Stanis³awa Kotu³y.
Do zawodów zg³osi³o siê wielu
uczestników, którzy tego dnia mieli
ochotê powalczyæ o puchar.
Zgromadzonych na turnieju powita³
Prezes Klubu Sportowego Góra
Siewierska Tomasz Sarwa, Wójt Gminy
Psary Tomasz Sad³oñ oraz
pomys³odawca i organizator imprezy
Pawe³ Kotu³a.
I miejsce w turnieju zaj¹³ Dominik
Dziuba, II Dawid Jaskot, III Damian
Olszewski, IV Marian S³owiñski, IV Jerzy
Sad³oñ. Tomasz Sarwa prezes Klubu
Sportowego Góra Siewierska przyznaje,
¿e nie spodziewa³ siê takiej iloœci

uczestników. - Przysz³o bardzo
du¿o naszych kibiców, ale równie¿
obecnych jak i by³ych zawodników,
turniej by³ dla nas znakomit¹ okazj¹
do integracji. Na pewno za rok w
czasie przerwy w rozgrywkach
powtórzymy zawody. Poza tym
chcemy rozpropagowaæ grê w
tenisa sto³owego w ca³ym
so³ectwie.
W najbli¿szym czasie na ³amach
naszej gazety przedstawimy
Pañstwu wywiad ze Stanis³awem
Kotu³¹, za³o¿ycielem klubu
pi³karskiego w Górze Siewierskiej.
Serdecznie zapraszamy na
Gminny Turniej Tenisa Sto³owego o
Puchar Wójta Gminy Psary, który
odbêdzie siê 24 marca, wiêcej
informacji na stronie 18. Red.

Uczestnik turnieju tenisa sto³owego.
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Czary - mary, hokus - pokus...
W mroŸn¹ niedzielê (5 lutego 2012)
w Gminnym Oœrodku Kultury Gminy
Psary w Gródkowie odby³ siê magiczny
recital Mistrza Iluzji £ukasza
Podymskiego. Wieczór pe³en magii i
czarów okaza³ siê wspania³ym
pomys³em na spêdzenie ch³odnego
zimowego popo³udnia. Na widowni
zasiedli nie tylko najm³odsi mieszkañcy
naszej gminy, ale równie¿ doroœli.
Mistrz zaskoczy³ wszystkich
uczestników tajemniczymi sztuczkami i
ciekawymi trikami. Lataj¹cy stolik,
tajemnicze oswobodzenie z ³añcuchów,

czy znikaj¹ce karty to tylko niektóre z
magicznych sztuczek, które mistrz
zaprezentowa³ swojej publicznoœci.
Du¿a dawka humoru oraz mo¿liwoœæ
wspó³czarowania spotka³a siê z ciep³ym
przyjêciem i aprobat¹, nie tylko wœród
najm³odszych, ale równie¿ doros³ych
widzów, którzy chêtnie zg³aszali siê na
ochotników do kolejnych sztuczek.
„Takie spotkania s¹ bardzo ciekaw¹
form¹ na spêdzenie wolnego czasu dla
ca³ych rodzin. Do tej pory takich
przedsiêwziêæ u nas nie by³o, dlatego
mam nadziejê, ¿e wejd¹ one w sta³y
repertuar GOK-u” - powiedzia³a po

zakoñczeniu jedna z uczestniczek.
Na zakoñczenie Dyrektor GOK Anna
Nag³y zaprosi³a wszystkie dzieci do
skorzystania z oferty zajêæ na ferie
zimowe „Bezpieczna Gmina Psary”.
Szczególnie gor¹co Dyrektor GOK
poleca³a pokazy filmowe oraz uroczyste
zakoñczenie ferii po³¹czone z pokazem
tanecznym uczniów szkó³
podstawowych z gminy Psary oraz
dyskotek¹.
Wiêcej zdjêæ mo¿na zobaczyæ w
galerii na stronie Gminnego Oœrodka
Kultury www.gok.psary.pl. GOK.

W trakcie pokazu Mistrzowi chêtnie pomagali najm³odsi czarodzieje.

Muzykalne Psary
3 lutego w Gminnym Oœrodku
Kultury Gminy Psary odby³ siê popis
uczniów uczêszczaj¹cych na zajêcia
nauki gry na fortepianie i akordeonie
prowadzone przez instruktora GOK
Pani¹ Gra¿ynê Wikarek – Meus.

Uczestniczka popisu wraz z instruktorem

Kameralnej publicznoœci
zaprezentowali siê uczniowie szkó³
podstawowych z Sarnowa, Gródkowa
oraz uczestnicy zajêæ prowadzonych w
GOK w Gródkowie. „ Celem tego
spotkania by³o przede wszystkim
pokazanie efektów kilkumiesiêcznej
pracy uczniów, spotkanie z rodzicami i
s³uchaczami oraz wspólna rozmowa na
temat oddzia³ywania muzyki na
kszta³towanie osobowoœci dziecka” powiedzia³a instruktor Gra¿yna Wikarek
-Meus. W trakcie spotkania publicznoœæ
mog³a us³yszeæ takie utwory jak:
„Œwierszczyk i ¿abka”, „Ma³o nas”,
„Krasnoludki”, „Lata ptaszek” w
wykonaniu uczennic ze Szko³y
Podstawowej w Sarnowie Marysi Skubis
i Oliwii Siudy. „Fortepian mam”, „Spacer
po lesie”, „Ko³ysanka misia” w
wykonaniu Maji Terlikowskiej oraz
„Wlaz³ kotek”, „Kólko granisate” w
wykonaniu Adama Stêpieñ ze Szko³y

Podstawowej w Gródkowie. W czasie
popisu nie zabrak³o równie¿ wystêpów
uczniów zajêæ prowadzonych w GOK:
Pola Kmiecik, Natalka Burzawa i Oliwia
Czaj, które zaczarowa³y s³uchaczy
wykonaniem takich utworów jak „Jazda
doro¿k¹”, „Piesek”, czy „Piosenka
Krzysia”.
Goœcinnie popis swoim
wystêpem uœwietni³a Alicja Wójcik,
uczennica Gimnazjum w Psarach oraz
Maja Szafruga, uczennica Szko³y
Podstawowej w Sarnowie, które swój
repertuar zagra³y na skrzypcach.
„Cieszê siê, ¿e oferta zajêæ
kierowana do dzieci i m³odzie¿y jest tak
bogata, ciekawa i efektywna, ¿e rosn¹
nam mali mistrzowie akordeonu,
fortepianu czy skrzypiec.” podsumowa³a ca³e spotkanie Dyrektor
GOK Anna Nag³y. GOK.
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Mistrzostwa Gminy Psary w tenisie sto³owym
Wójt Gminy Psary,
zaprasza mieszkañców
na Mistrzostwa Gminy w tenisie sto³owym,
które odbêd¹ siê 24 marca (sobota) 2012 r,
o godz. 9.00 w Gimnazjum w Psarach.

Uczestnicy rywalizowaæ bêd¹ w poni¿szych kategoriach wiekowych:
Mê¿czyŸni
1. Klasy I - III szko³y podstawowe
2. Klasy IV - VI szko³y podstawowe
3. Gimnazjum
4. Szko³y ponadgimnazjalne - do 30 lat
5. 30 lat - do 50 lat
6. 50 lat wzwy¿
Kobiety bêd¹ rywalizowaæ w kategoriach uzale¿nionych od liczby uczestniczek zg³oszonych do
mistrzostw.
Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ na miejscu, w dniu imprezy.

Zajêcia fitness w Oœrodkach Kultury
Gminny Oœrodek Kultury serdecznie zaprasza na zajêcia fitness.
Harmonogram zajêæ:
• w Œwietlicy Wiejskiej w D¹biu - WTOREK 18:00 - 19:00
• w Œwietlicy Wiejskiej w Górze Siewierskiej - ŒRODA 18:00 - 19:00
• w Gminnym Oœrodku Kultury w Gródkowie - CZWARTEK 17:30 - 18:30
• w Oœrodku Kultury w Sarnowie - PONIEDZIA£EK - 17:00 - 18:00
• w Oœrodku Kultury w Preczowie - PONIEDZIA£EK 18:15 - 19:15
Ponadto zajêcia odbywaj¹ siê w "Klubie Seniora" w budynku by³ej szko³y w
Malinowicach w PONIEDZIA£KI w godzinach 18:00 - 19:00.
Instruktor prowadz¹cy: Izabela Chrut. Odp³atnoœæ: 15 z³ za miesi¹c.
Gminny Oœrodek Kultury Gminy Psary
og³asza nabór m³odzie¿y do
KLUBU SALSY I ROCK&ROLLA
TRADYCYJNEGO
zajêcia prowadz¹ choreografowie ze
Szko³y Tañca DANCINGMASTERS
Zapisów mo¿na dokonywaæ w GOK-u w
Gródkowie,
tel. (0-32) 267 22 59,
e -mail: gok.psary@gmail.com
Wiêcej informacji dostêpnych
na stronie:
www.gok.psary.pl

Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ
serdecznie zaprasza na:
Pierwsze spotkanie z cyklu
"Literacki Czwartek",
które odbêdzie siê
1 marca 2012 r. o godz.17.00 w remizie OSP
w Psarach, ul. Szkolna 45 .
Tematem spotkania bêdzie twórczoœæ
Wis³awy Szymborskiej.
Poetycki wieczór uœwietni swoim wystêpem
m³odzie¿ z Gimnazjum w Psarach.
Wstêp bezp³atny!

INFORMATOR

Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nak³ad: 1800 egz.

G£OS GMINY PSARY Gazeta Samorz¹dowa
Redaktor Naczelny: Milena Sobieraj
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nades³anych materia³ów,
a tak¿e do publikacji materia³ów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejnoœci.
Wydawca: Urz¹d Gminy w Psarach,

Dane kontaktowe:
Urz¹d Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 21 21 fax. 32 267 21 20
e - mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

Przepraszam Czytelników za umieszczenie na
stronie internetowej www.psary.pl
elektronicznej wersji czerwcowego „G³osu
Gminy Psary” z 2011r., niezgodnej z
wydrukowan¹ wersj¹ gazety. Umieszczenie
nieprawid³owej wersji gazety na stronie
internetowej nast¹pi³o przez pomy³kê. B³êdny
numer z dniem 14. 02. 2012 r. zosta³ usuniêty
z serwera i zamieniony na prawid³owy.
Redaktor Naczelna Milena Sobieraj
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Ilona Warmuz - utalentowana plastyczka z naszej gminy

Przedstawiamy kolejn¹ laureatkê
stypendium Wójta Gminy Psary. Ilona
Warmuz to m³oda artystka, obecnie
u c z ¹ c a s i ê w L i c e u m
Ogólnokszta³c¹cym Sztuk Piêknych im.
T. Kantora w D¹browie Górniczej. Ilona
mo¿e poszczyciæ siê miêdzy innymi
Br¹zowym Pasmem w Kategorii:
rysunek w XIII edycji
Miêdzynarodowego Konkursu
Plastycznego Bohunowa Paleta 2010.
G³os Gminy Psary: Jak zaczê³a siê
Twoja przygoda ze sztuk¹?
Ilona Warmuz: Ciê¿ko
jednoznacznie okreœliæ, jak zaczê³a siê ta
przygoda, poniewa¿ sztuka towarzyszy
mi ju¿ od dzieciñstwa. Od kiedy
pamiêtam chodzi³am do teatru, lubi³am
rysowaæ, a tak¿e interesowa³am siê
muzyk¹. Ju¿ w wieku przedszkolnym
wys³a³am swoj¹ pracê plastyczn¹ na
konkurs do programu telewizyjnego
,,Mama i ja’’, w którym zosta³am

nagrodzona.
GGP: Jakimi technikami malujesz?
Na jakich przedmiotach poszerzasz
swoje umiejêtnoœci?
IW: Szko³a plastyczna daje mi tê
mo¿liwoœæ, ¿e mogê siê sprawdziæ w
ró¿nych technikach, nie tylko
malarskich. Swoje umiejêtnoœci mogê
poszerzaæ na takich lekcjach jak: rysunek
i malarstwo, grafika, liternictwo,
podstawy projektowania, szk³o
artystyczne, witra¿, reklama wizualna,
rzeŸba, a tak¿e fotografia.
GGP: Sk¹d bierzesz natchnienie by
malowaæ? Co jest ulubionym tematem
twoich prac?
IW: Tak naprawdê trudno powiedzieæ
sk¹d siê bierze ten ,,twórczy impuls’’.
Myœlê, ¿e jego g³ównym Ÿród³em jest
wyobraŸnia i indywidualne
przemyœlenia. Ulubiony temat? Dowolny, poniewa¿ nie jest w ¿aden
sposób restrykcyjny i nie ogranicza
tematyki prac.
GGP: Ile tak naprawdê w sztuce jest
talentu, a ile ciê¿kiej pracy?
IW: S¹dzê, i¿ talent jest istotnym
elementem, sk³adaj¹cym siê na sukces w
jakiejkolwiek dziedzinie. Sama praca to
nie wszystko, choæ jest ona równie
istotna. Myœlê, ¿e aby efekt pracy by³
satysfakcjonuj¹cy, talent powinien iœæ w
parze z ciê¿k¹ prac¹.
GGP: Czy wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ
tylko ze sztuk¹? Czym jeszcze siê
interesujesz?
IW: Naturalnie, swoj¹ przysz³oœæ
wi¹¿ê ze sztuk¹. Prócz wczeœniej
wymienionych przedmiotów
artystycznych
interesujê siê tak¿e

teatrem i muzyk¹. Skoñczy³am I stopieñ
Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. F.
Chopina w Bêdzinie w klasie
wiolonczeli. Jest to moja kolejna pasja,
która obecnie znalaz³a siê na drugim
miejscu. Na szczêœcie moje
zainteresowania nie wykluczaj¹ siê.
GGP: Czy uwa¿asz, ¿e artyœci s¹
bardziej wra¿liwi na otaczaj¹ce ich
piêkno œwiata?
IW: Na to pytanie nie trudno
odpowiedzieæ. Artyœci zawsze
postrzegali œwiat na swój indywidualny
sposób. Œwiadectwem ich bogatych
prze¿yæ wewnêtrznych s¹ dzie³a, które
zachowa³y siê do dziœ. Otaczaj¹cy œwiat
pobudza³ ich do twórczych przemyœleñ i
dzia³ania. St¹d ³atwo wysun¹æ wnioski,
i¿ jest to naturalne, ¿e artyœci s¹ wra¿liwi
na piêkno i estetykê.
GGP: Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawia³a Angelika Pierzcha³a.

Ilona Warmuz maluje miêdzy innymi suchymi pastelami oraz akwarelami.
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Twój 1% podatku mo¿e znaczyæ dla innych tak wiele...
Od 2007 roku obowi¹zuj¹ nowe
przepisy dotycz¹ce przekazywania
1% podatku dochodowego od osób
fizycznych dla organizacji po¿ytku
publicznego. Zachêcamy mieszkañców
do przekazania swojego jednego
procenta dla organizacji po¿ytku
publicznego pomagaj¹cym
potrzebuj¹cym mieszkañcom naszej

gminy Oli Mosio³ i Weronice Wyderce.
W naszej gminie mieszkaj¹ dwie
dziewczynki, które potrzebuj¹
kosztownego leczenia, aby pomóc Oli
lub Weronice nale¿y w zeznaniu
podatkowym PIT-37 wype³niæ rubryki
124-126 w bloku H podaj¹c w rubryce
124. Numer KRS: w rubryce 125.
Wnioskowana kwota: podaæ kwotê,
któr¹ podatnik chce przekazaæ na rzecz

OPP, nie mo¿e ona przekraczaæ 1%
kwoty podatku nale¿nego (dla PIT-37 jest
to rubryka 120) po zaokr¹gleniu do
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³, w
rubryce 127. - Wyra¿am zgodê zakreœliæ zgodê na przekazanie danych
podatnika organizacji po¿ytku
publicznego. Liczymy na Pañstwa
pomoc ! Red.

Pomoc dla Oli
Ola w listopadzie skoñczy 14 lat , od
ósmego roku ¿ycia by³a uznawana za
dziecko z mózgowym pora¿eniem
dzieciêcym. Poruszanie siê sprawia³o jej
trudnoœæ ale by³a samodzielna. Jednak
po serii badañ okaza³o siê , ¿e
postawiona diagnoza jest b³êdna, a Ola
ma wadê pogranicza czaszkowo szyjnego która musi byæ zoperowana .
Niestety zanim dosz³o do operacji Ola
upad³a i w miejscu wady dosz³o do urazu
a w jego nastêpstwie do pora¿enia
czterokoñczynowego i niewydolnoœci
oddechowej . Niemo¿liwe sta³o siê
wykonanie najmniejszego ruchu oraz
samodzielne oddychanie. Od dnia
wypadku , czyli od 21.06.2007 Ola
przebywa³a na OIOM w Warszawie ,
gdzie by³a operowana , a póŸniej w
Katowicach. £¹cznie 8 miesiêcy .
Nastêpnie Ola zosta³a objêta programem
wentylacji domowej i przebywa w
domu. Ca³y czas jest intensywnie
rehabilitowana w domu oraz na
regularnych turnusach
rehabilitacyjnych. Stan zdrowia Oli
ulega poprawie, coraz wiêcej czynnoœci

mo¿e wykonaæ samodzielnie . Z
pomoc¹ jest w stanie pokonaæ na
w³asnych nogach niewielkie
odcinki. Respiratora u¿ywa w
nocy i w trakcie odpoczynku.
Zachêcani popraw¹ pragniemy
zapewniæ Oli ci¹g³oœæ
rehabilitacji , jednak jej koszty
stale rosn¹ . Finansujemy je
g³ównie z 1% OPP. Rocznie
odbywa siê 4-5 turnusów.
Konieczna jest tak¿e wymiana
wózka na bardziej aktywny i
wiêkszy. Wszystkie te koszty
znacznie przekraczaj¹ nasze
mo¿liwoœci finansowe. Aby nadal
walczyæ o lepsze, bardziej
samodzielne ¿ycie dla Oli
zmuszeni jesteœmy zwracaæ siê z
proœb¹ o wsparcie finansowe do
fundacji , firm, ludzi o wielkim
sercu – do Pañstwa. Licz¹c, ¿e nie
pozostan¹ Pañstwo obojêtni na
nasz¹ proœbê z góry serdecznie Aby pomóc Oli nale¿y wpisaæ na rozliczeniu PIT w
rubryce nr 124 - 0000037904, w rubryce 126.
dziêkujemy.
MOSIO£ ALEKSANDRA 1335
Monika i Jacek Mosio³

Pomoc dla Weroniki
Szanowni Pañstwo!
przysz³oœæ i walczymy o samodzielne
Zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o jutro Weroniki.
pomoc dla naszej córki Weroniki, u
Za ka¿de wsparcie, ka¿dy
której stwierdzono, czterokoñczynowe najdrobniejszy gest, a tak¿e chwilê
m ó z g o w e p o r a ¿ e n i e d z i e c i ê c e . zadumy, jak¹ wywo³aj¹ nasze s³owa z
Weronika jest uczennic¹ czwartej klasy ca³ego serca dziêkujemy.
liceum ogólnokszta³c¹cego, osi¹ga
“Dorosn¹æ to zrozumieæ, ¿e
bardzo dobre wyniki w nauce. W najwa¿niejszym s³owem na œwiecie nie
przysz³oœæi chcia³aby uczyæ jêzyków, to jest s³owo Ja.”
jedno z jej marzeñ. Lecz najwiêkszym
Ewa i Waldemar Wyderka
marzeniem jest samodzielnoœæ, aby to
osi¹gn¹æ córka wiele godzin poœwiêca
na rehabilitacjê. Korzysta z
b a r d z o d r o g i e g o s p r z ê t u By pomóc Weronice w rozliczeniu rocznych nale¿y
wpisaæ poni¿sze dane:
rehabilitacyjnego i uczestniczy
w specjalistycznych turnusach
rehabilitacyjnych. Koszty
rehabilitacji s¹ bardzo wysokie
na przyk³ad 4 - tygodniowy
p o b y t w o œ r o d k u
rehabilitacyjnym to kwota
12700 z³otych. Mimo trudnoœci
optymistycznie patrzymy w

