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W ŚRODKU INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW
O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn:
"Dokończenie budowy budynku szatni LKS "Błyskawica" w Preczowie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Prace budowlane w szatni „Błyskawicy Preczуw” idą pełną parą
Na dobre rozpoczęły się prace budowlane w
budynku szatni Błyskawicy Preczуw. Wykonawcą
tego przedsięwzięcia jest wyłoniona w przetargu
firma Grumix z Sosnowca. Inwestycja jest
dofinansowana środkami unijnymi z Programu
Rozwoju Obszarуw Wiejskich. Wartość prac
wynosi 368 874, 54 zł brutto, z czego unijne
dofinansowanie to 181 365 tys. zł.
Zakres prac jest bardzo szeroki, a obejmie on
kompleksową modernizację budynku. W zakres
robót wchodzi dobudowa schodów zewnętrznych.
Budynek zostanie docieplony oraz wyposażony w
instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną,
sanitarną wraz z szambem. Zostaną również
wykonane prace związane z generalnym
wykonaniem pomieszczeń, w których położone
zostaną tynki, podłogi i zamontowane zostanie
oświetlenie.
Prace budowlane na piętrze budynku „Błyskawicy Preczów”.
Pracownicy firmy Grumix przystąpili do prac już
w połowie stycznia i do tej pory wykonali tynki w
pomieszczeniach na I piętrze, paroizolację oraz
oświetleniową na ścianach i podwieszanym suficie oraz
ocieplenie połaci dachowej z wełny mineralnej, którą podłoże pod posadzki i izolację. Obecnie wykonywana jest
dodatkowo wyłożono płytami kartonowo – gipsowymi. Na I instalacja wodno - kanalizacyjna na parterze. Budowa całego
piętrze budynku wykonano również instalację elektryczną i obiektu ma się zakończyć do 31.05.2013 r. Red.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech ten szczegуlny okres będzie dla nas czasem, w ktуrym
w naszych domach i sercach
na trwałe zagości radość i nadzieja,
a kolejne dni niechaj przyniosą spełnienie
planуw i zamierzeń.
Tomasz Sadłoń
Wуjt Gminy Psary

Jacenty Kubica
Przewodniczący Rady
Gminy Psary
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Gminna brygada remontowa wykonała remonty w Grуdkowie,
Gуrze Siewierskiej
i Strzyżowicach
W trakcie ferii zimowych gminna
brygada remontowa wykonała
kompleksowe remonty w szkołach
w Strzyżowicach i Grуdkowie oraz w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gуrze Siewierskiej.
W Górze Siewierskiej zostały
zakończone prace polegające na
zaadaptowaniu części budynku tak, aby
w przyszłości mógł tutaj funkcjonować
PIAP czyli Publiczny Punkt Dostępu do
Internetu. W pomieszczeniu, w którym
powstanie sala komputerowa wykonano
gładzie gipsowe, a ściany pokryto
marmuritem, rozpoczęto również prace
przy budowie schodów zewnętrznych.
W budynku szkoły podstawowej w
Gródkowie, gminna brygada w czasie
ferii wykonała sufit podwieszony na
klatce schodowej oraz wypłytkowała i

Prace przy układaniu płytek na korytarzu w Strzyżowicach.

otynkowała pomieszczenia
gospodarcze znajdujące się w piwnicy.
Po powrocie z zimowego wypoczynku
na pewno sporą niespodzianką dla
uczniów były zakończone prace w
strzyżowickiej szkole, gdzie położono

nowe płytki na korytarzu na I piętrze.
Pracownicy właśnie rozpoczęli
kolejną inwestycję, jaką jest
termomodernizacja budynku byłej
szkoły w Malinowicach. Red.

Angelika Wątor została „Młodzieżowym sportowcem roku”
Angelika Wątor mieszkanka naszej
gminy zdobyła tytuł „Młodzieżowego
sportowca roku 2012" w powiecie
będzińskim.
Plebiscyt zorganizował Dziennik
Z a c h o d n i z p o r t a l e m
bedzin.naszemiasto.pl, za
pośrednictwem którego odbywało się
głosowanie. Angelika Wątor otrzymała
w nim 9521 głosów.
Angelika Wątor jest uzdolnioną
szablisktą. Na swoim koncie ma między
innymi w sezonie 2011/2012: 6m-ce w

Pucharze Świata Juniorów, 7m-ce na
Mistrzostwach Europy Juniorów,8 m-ce
w Pucharze Polski I juniorów w szabli
kobiet, 5 m-ce w Pucharze Polski II
juniorów w szabli kobiet , 6 m-ce w
Pucharze Polski III juniorów w szabli
kobiet, 6m-ce na Mistrzostwach Polski
juniorów w szabli kobiet, -12m-ce na
Mistrzostwach Polski seniorów w szabli
kobiet oraz wiele innych osiągnięć
zdobytych drużynowo jak i
indywidualnie. Angelice gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów. Red.

Gminny Ośrodek Kultury w Grуdkowie otrzymał gwarancję
unijnego dofinansowania na realizację dwуch projektуw
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary dostanie dofinansowanie na
realizację dwуch projektуw pn.: „Ucz się przez całe życie” oraz
„Integracja poprzez sztukę i sport”. Unijna dotacja w wysokości 96 tys.
zł pokryje w 100% koszty projektуw.
Projekty te będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Realizacje projektów przewiduje się w okresie od kwietnia br. do
lutego 2014 r.
W ramach projektu pn. „Ucz się przez całe życie” odbędą się zajęcia
teatralne dla młodzieży w wieku 12 – 16 lat oraz zajęcia z rękodzieła dla
cd. na str. 2

Zajęcia sportowe będą się odbywały na boisku
wielofunkcyjnym w Malinowicach.
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cd. ze str. 2
dorosłych, które będą się nawzajem
uzupełniały, dzięki temu, że przedmioty
wytworzone podczas zajęć
rękodzielniczych będą wykorzystane
później jako scenografia oraz część
kostiumu młodych aktorów. Rękodzieło
jest odpowiedzią na prośby
mieszkańców, którzy często pytali w
GOK o tego typu zajęcia. Na
realizowanych przez filie ośrodka
kultury zajęciach będzie można nauczyć
się takich technik jak: decoupage, sutasz,
filcowanie, robienie na drutach czy
malowanie na jedwabiu. Wartość tego

projektu wynosi 46 129,38 zł.
Drugi z projektów zakwalifikowanych
do dofinansowania to projekt pn.
„Integracja poprzez sztukę i sport”,
dzięki któremu w świetlicy w
Malinowicach odbędą się zajęcia
sportowe oraz plastyczne. Zajęcia
sportowe uatrakcyjnią dotychczasową
ofertę samorządu o nowe dyscypliny
sportowe, dzięki nim dzieci i młodzież
będą mogli doskonalić się w takich
dyscyplinach jak: strzelanie z łuku, tenis
ziemny, pływanie. Uczestnicy spotkań
plastycznych będą mogli rozwijać swoje

umiejętności w takich technikach
artystycznych jak: rysunek, akwarela,
pastele, węgiel. Koszt projektu ogółem
wyniesie 49 907,83 zł.
- Jestem przekonana, że oba projekty,
którym przyznano dofinansowanie
niezwykle wzbogacą ofertę spędzania
wolnego czasu oraz pomogą rozwinąć
umiejętności osób dorosłych jak i
uczniów naszych szkół. Cieszę się
również, że będziemy mogli realizować
zajęcia, o które prosili mieszkańcy. mówi Anna Nagły dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Gródkowie. Red.

Zakończyliśmy realizację projektu „Ucz się nowocześnie”
Projekt „Ucz się nowocześnie!”
realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki – oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich to kolejne przedsięwzięcie, w
ktуrym brali udział uczniowie klas
piątych i szуstych Szkoły Podstawowej
w Dąbiu i Grуdkowie.
W trakcie prowadzonego kursu
uczniowie poznali i przyswoili sobie
techniki wspomagające koncentrację
uwagi oraz nowoczesne metody
mnemotechniczne ułatwiające
zapamiętywanie: Metodę Łańcuszkową,
Lokalizacje i Symbole. Poznali również
sztukę robienia „dobrych” notatek tzw.
Mapy Myśli oraz „ćwiczenia
usprawniające pracę mózgu” tzw.
Kinezjologię Edukacyjną wg Dennisona.
Na zakończenie projektu uczniowie
Szkół Podstawowych w Dąbiu i
Gródkowie przystąpili do olimpiady,
która miała za zadanie utrwalenie i
podsumowanie zdobytych umiejętności
z zakresu stosowania nowoczesnych

Uczniowie z Dąbia podczas olimpiady kończącej projekt.

metod uczenia się. Wyniki olimpiady
wykazały, że uczniowie opanowali
kształcone umiejętności i potrafią je
wykorzystywać w codziennej pracy.
Podczas zakończenia projektu
projektodawcy - Wójt Gminy Psary

Tomasz Sadłoń i Sekretarz Gminy Psary
Mirella Brańska – Sorn rozdali
uczestnikom nagrody i dyplomy
poświadczające ukończenie szkolenia.
SP Dąbie.

Inwestor przygotuje raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy
węzła komunikacyjnego przy DK 86
Toczy się postępowanie zmierzające
do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji
polegającej na budowie węzła
komunikacyjnego przy drodze krajowej
nr 86 w Sarnowie.
Po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Dąbrowie Górniczej z/s oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Katowicach , Wójt Gminy
Psary wydał postanowienie w sprawie
konieczności sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko tej
inwestycji. Ma on wykazać potencjalne
rodzaje zagrożenia związane z
realizacją wyżej wymienionej inwestycji
i sposoby ich niwelowania.
Postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach jest
zawieszone do czasu dostarczenia przez
inwestora raportu.
Zaraz po dostarczeniu przez
inwestora raportu do Urzędu Gminy
Psary, będziemy Państwa informowali o
możliwości zapoznania się z nim.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o
śledzenie wiadomości na stronie
internetowej gminy. Red.
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Rada Gminy Informuje
28 stycznia 2013r. w Ośrodku Kultury
w Sarnowie odbyła się XXVII sesja Rady
Gminy Psary, podczas której
podsumowano pracę poszczególnych
Komisji stałych za 2012r. oraz przyjęto
11 uchwał w sprawie:
1. Zarządzenia wyborów
uzupełniających sołtysa sołectwa
Malinowice.
W związku ze złożoną rezygnacją
Pani Elżbiety Bryły ze stanowiska sołtysa
sołectwa Malinowice, zarządzenie
wyborów sołeckich oraz wyborów
uzupełniających należy do kompetencji
Rady Gminy.
Wybory uzupełniające na sołtysa
odbyły się 7 lutego 2013r. w budynku
byłej Szkoły Podstawowej w
Malinowicach i wybrana na to
stanowisko została Krystyna Stajno.
2. Nadania nazwy ulicy w
miejscowości Góra Siewierska.
Nadano nazwę „ul. Złota” drodze
wewnętrznej na terenie Gminy Psary w
miejscowości Góra Siewierska,
zlokalizowanej w obrębie działek
oznaczonych numerami ewid. 414
k.m.5 oraz 416/1 i 416/2 k.m.6.

3. Zmiany Uchwały Nr
XXV/271/2012 Rady Gminy Psary z dnia
29 listopada 2012 roku w sprawie
przyjęcia Programu współpracy gminy
Psary z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2013 rok poprzez wprowadzenie
zapisu, iż Program będzie realizowany
w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31
grudnia 2013r., a środki przeznaczone
na jego wykonanie to 150 000 zł.
4. Rozpatrzenia skargi Państwa
Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc, Rada
Gminy podtrzymała swoje poprzednie
stanowisko zawarte w poprzednich
Uchwałach, uznając ją za bezzasadną.
5. Ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Rady Gminy Psary Nr
XXII/251/2012 z dnia 20 września
2012r. w sprawie nadania statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach.
6. Zaciągnięcia pożyczek na
wyprzedzające finansowanie zadań
finansowanych ze środków PROW:
- zagospodarowanie terenu – boiska
sportowe, place zabaw, oświetlenie,

Radni podczas XXVII sesji Rady Gminy.

monitoring, odwodnienie, ogrodzenie w
Psarach,
- dokończenie budowy budynku
szatni LKS „Błyskawica” w Preczowie.
7. Zmian w budżecie gminy na 2013r.
poprzez dokonanie przeniesień w planie
wydatków budżetu na 2013r. pomiędzy
działami i rozdziałami.
8. Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Psary na lata 20132033 poprzez wprowadzenie
przedsięwzięcia pn. Budowa placu
zabaw zgodnie z programem „Radosna
Szkoła oraz boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Szkolnej w Sarnowie”.
9. Ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego na rok 2013.
Ustalono jednostkowe stawki ceny
dotacji przedmiotowych, dla
samorządowego zakładu budżetowego
– Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Psarach na:
- bieżące utrzymanie porządku na
przystankach autobusowych w
wysokości 5,94 zł/szt.
- oczyszczanie gminnych tablic
ogłoszeniowych w wysokości 3,40
zł/szt.
10. Zwolnienia samorządowego
zakładu budżetowego – ZGK z
obowiązku wpłaty do budżetu Gminy
Psary nadwyżki środków obrotowych
ustalonej na koniec okresu
sprawozdawczego.
Nadwyżkę środków obrotowych,
samorządowy zakład budżetowy
przeznaczy na realizację zadań
statutowych.
11. Podjęcia działań zmierzających
do zamiany działki ozn. nr 2389/2
położonej w Psarach stanowiącej
własność osoby fizycznej na działkę
stanowiącą własność Gminy Psary.

Nowy sołtys
w Malinowicach
W związku z rezygnacją złożoną
przez dotychczasowego sołtysa Panią
Elżbietę Bryłę z pełnionej funkcji
sołtysa Malinowic, 7 lutego 2013r.
odbyło się zebranie wiejskie w celu
wyboru nowego sołtysa. W zebraniu
uczestniczyły 42 osoby, którzy 38
głosami „za” poparli kandydaturę Pani
Krystyny Stajno.
Nowo wybranej Pani sołtys życzymy
sukcesów oraz wiele satysfakcji z
objętego stanowiska. Red.

W środku Krystyna Stajno nowy sołtys Malinowic.
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Cyfryzacja w „Świecie mitуw”
7 lutego b.r. w Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Dąbiu po raz IX
najlepsi znawcy antyku z klas piątych
szkуł podstawowych z terenu gminy
Psary spotkali się na kolejnej edycji
Gminnego Konkursu Mitologicznego.
Na czas turnieju zawodnicy wcielili
się w postaci bogów i bohaterów
greckich, zakładając oryginalne,
własnoręcznie wykonane stroje. I tak, w
konkursie zmierzyli się „Potomkowie
Kronosa” ze SP w Strzyżowicach,
„Olimpijczycy” z Gródkowa, „Boginie”
z Sarnowa i „rodzinka. kora” z Dąbia.
Tradycyjnie już konkursowe
zmagania poprzedził występ
gospodarzy, którzy tym razem w

popisowej scence przeprowadzili
wybory Mitman`a Roku i
zaprezentowali popularny grecki taniec
– Zorbę. Decydujący głos w wyborze
najpopularniejszego bohatera mitów
miała widownia, która głosowała na
swojego faworyta za pomocą pilotów,
współpracujących z komputerem. Tę
samą technikę głosowania
wykorzystano też we właściwym
konkursie w tzw. e-teście. Warto
podkreślić, że technologia
komputerowa towarzyszyła
uczestnikom spotkania przez cały czas
konkursowej rywalizacji. Dzięki
przygotowanej przez organizatorów
prezentacji multimedialnej piątoklasiści

Laureaci konkursu na pamiątkowym zdjęciu z wójtem i dyrektorem szkoły.

odbyli odległą w czasie i przestrzeni
wyprawę do Grecji, mogąc podziwiać
na ekranie zabytki kultury starożytnej,
malownicze widoki z czasów
współczesnych, odkrywać ślady
mitologii ukryte w malarstwie, rzeźbie,
frazeologii. Zdobytą na lekcjach języka
polskiego i historii wiedzę mitologiczną
zawodnicy wykorzystali w praktycznym
działaniu. Rozpoznawali bohaterów na
podstawie ich atrybutów, skutecznie
rozwiązywali mitologiczne domino i
pokonywali językowe pułapki, bez
problemu odnajdywali Prometeuszy we
współczesnym świecie, a nawet
planowali ucztę dla mitycznych
bohaterów.
Nikt nie odkrył swej pięty Achillesa,
a dobre odpowiedzi sypały się jak z
rogu obfitości. Poziom przygotowania
uczestników konkursu był wyrównany,
a rywalizacja emocjonująca. Laur
zwycięstwa IX Gminnego Konkursu
Mitologicznego „W świecie mitów”
przypadł ex aequo drużynom ze szkół
w Dąbiu i Gródkowie, a drugie miejsce
ex aequo zdobyły zespoły
piątoklasistów z Sarnowa i ze
Strzyżowic.
Zwycięskie drużyny odebrały
dyplomy i nagrody z rąk wójta Gminy
Psary Tomasza Sadłonia. Zwracając
uwagę na kulturotwórczą rolę mitów,
gratulował on zawodnikom świetnej
znajomości mitologii greckiej, a
nauczycielom umiejętności rozwijania
uczniowskich pasji i zainteresowań.
SPDąbie.

Koncert Aleksandry Poniszowskiej w Psarach
29 dzień stycznia dla wielu mieszkańcуw gminy będzie
kojarzył się z pięknym kolędowaniem, w ktуre przerodził się
koncert Aleksandry Poniszowskiej – wybitnej sopranistki,
wielkiej klasy śpiewaczki.
Artystka, znana w Psarach jako dyrygent Chóru
„Halka” z Piekar Śląskich, tym razem wystąpiła jako
solistka, w towarzystwie wspaniałej skrzypaczki – Ireny
Kalinowskiej – Grohs i niezwykle utalentowanej
pianistki – Barbary Pakury.
Trzem gwiazdom muzycznej sceny towarzyszył
młody, ale wielki talent w osobie syna Aleksandy
Poniszewskiej, Szymona, ucznia kl. V OSM w Bytomiu
w klasie skrzypiec. Koncert, na który tłumnie przybyli
mieszkańcy Gminy, był popisem wokalnych i
muzycznych możliwości naszych gości. Aleksandra
Poniszowska wykonała piękne kolędy w tradycyjnych i
nowych aranżacjach, a ponadto utwory o świąteczno –
noworocznym charakterze. Wyjątkowo urokliwe,
wręcz magiczne chwile przeżywaliśmy, gdy A.
Poniszowska śpiewała wraz z synem, który towarzyszył
jej grając na skrzypcach. Niezwykle sympatyczne dla
wszystkich zgromadzonych gości było zaproszenie do

wspólnego kolędowania. I tylko dzięki temu, że A.
Poniszowska jest świetnym dyrygentem zapanowała nad
„samozwańczym” chórem, chociaż łatwe to nie było. GBP.

A. Poniszowska na scenie z muzykami.
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Zapustowa noc w Dąbiu
Tradycyjnie, jak co roku, w
ostatnim dniu karnawału w
Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu
odbyły się Zapusty. Już po raz
trzynasty mieszkańcy gminy
mogli wspуlnie świętować tzw.
„ostatki”. W programie
tegorocznych występуw
artystycznych znalazły się
zespoły: Dąbie, Nasz Grуdkуw
oraz Tęcza działający przy
Klubie Emerytуw z Psar.
Ponadto na zaproszenie Wуjta
Gminy Psary oraz Dyrektor
GOK Anny Nagły swoją
obecnością, imprezę uświetnił
Zespуł „Grodźczanie”, ktуry
jest wieloletnim przyjacielem
naszej gminy oraz stałym
Zespół „Dąbie” zaskoczył publiczność swoim premierowym wykonaniem komedii „Siła Przysięgi”
bywalcem gminnych wydarzeń
kulturalnych.
Po części oficjalnej, rozpoczęła się Wspólnie z żoną nie możemy się
Pierwszy na scenie zaprezentował
się zespół „Dąbie”, który zaskoczył zabawa taneczna, która trwała do doczekać już przyszłorocznych
p u b l i c z n o ś ć p r e m i e r o w y m p ó ł n o c y . L i c z n i e z g r o m a d z e n i zapustów” – powiedział jeden z
wykonaniem komedii damsko-męskiej mieszkańcy, którzy i w tym roku nie uczestników zabawy.
Wśród zaproszonych gości byli:
„Siła przysięgi”. Występ, pełen humoru, zawiedli swoją frekwencją, szczelnie
Przewodniczący
Gminy Psary –
zapełnili
parkiet,
korzystając
z
ostatnich
zabawnych dialogów i miłych dla uszu
Jacenty
Kubica
wraz
z Radnymi Rady
chwil
karnawałowego
szaleństwa.
„Co
piosenek opowiadający o relacjach
Gminy
oraz
Wójt
Gminy
Psary –
roku
jestem
na
gminnych
zapustach
i
co
damsko-męskich spotkał się z gromkimi
roku
organizatorzy
przygotowują
dla
Tomasz
Sadłoń.
GOK.
brawami i aplauzem ze strony
mieszkańców wspaniałą zabawę.
zgromadzonej publiczności.

Zaczarowany wieczуr w Sarnowie
17 lutego, na pуłmetku ferii w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbył się niezwykły
wieczуr magii i iluzji. Przed licznie zgromadzoną publicznością swуj talent i kunszt
artystyczny zaprezentował jednoosobowy kabaret „Bruno” z Tarnowskich Gуr.
Artysta wspaniale bawił nie tylko najmłodszych uczestników spotkania, ale także
dorosłych. Uchylając rąbka tajemnicy uczył magicznych sztuczek wszystkich
chętnych adeptów sztuki iluzji. Spora dawka humoru, miłe dla ucha akcenty
muzyczne oraz możliwość współczarowania spotkała się z ciepłym przyjęciem
wszystkich uczestników, którzy chętnie zgłaszali się na ochotników do kolejnych
sztuczek.
Podobnie jak w zeszłym roku, tegoroczny pokaz iluzji cieszył się dużym
zainteresowaniem mieszkańców, zarówno tych młodszych jak i starszych, co
szczególnie było widać na wypełnionej po brzegi sali. Do Sarnowskiego Ośrodka
Kultury przybyło kilkudziesięciu mieszkańców sołectwa Sarnów i Gminy Psary oraz
Radni Rady Gminy. GOK

Młodzi adepci sztuk magii, chętnie
współczarowali z mistrzem.

Muzyczne popisy w Grуdkowie
7 lutego w GOK-u w Grуdkowie
odbył się popis uczniуw pobierających
lekcje gry na fortepianie w naszej
placуwce u Grażyny Wikarek-Meus.
Uczniowie pięknie się
zaprezentowali przed publicznością.
Imprezę uświetnił pokaz pracy zespołu
wokalno-instrumentalnego
BONGOSIKI prowadzonego przez
Annę Bogacką, w którego wykonaniu
usłyszeliśmy piosenki z inscenizacją

ruchową oraz brawurowo wykonaną
"Czeską poleczkę" na instrumentach
perkusyjnych.
Muzyczne popisy są bardzo ważnym
elementem nauki. Jest to świetny sposób
na pokazanie szerszemu gronu,
postępów w nauce, ale także oswajanie
uczniów z szerszą publicznością podsumowała spotkanie jedna z mam.
Popisy młodych muzyków, w tym
ro ku zgromadzi ł y w sal i G OK

liczną publiczność.
D o w o d e m d u ż e g o
zainteresowania występami były
gromkie brawa, które rozbrzmiewały
po występie każdego z młodych
artystów. Tegoroczny popis był drugim
z kolei występem, organizowanym
specjalnie z myślą o uczniach
korzystających z zajęć nauki gry na
instrumentach w GOK. GOK

Lekcja historii na żywo w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
18 stycznia w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach odbyła się lekcja
historii na żywo – pokaz rycerski. Dwaj
prowadzący ją panowie przybliżyli nam
historię rycerstwa. Opowiedzieli czym
dawniej zajmowali się rycerze
i jaką bronią się posługiwali.
Dowiedzieliśmy się o pasowaniu na
rycerza, jak ono wyglądało i kto brał
w nim udział. Przedstawiono też postać
najsłynniejszego polskiego rycerza –
Zawiszy Czarnego. Mogliśmy zobaczyć
prawdziwe zbroje, które rycerze nosili
w czasie walk. Były one grube i bardzo
ciężkie. Najciekawszą częścią była
jednak symulacja walki rycerskiej,
w której, posługując się prawdziwymi

mieczami i używając
prawdziwych tarcz, wzięli
udział: nasz nauczyciel wfu, pan Przemek Wach,
ksiądz Janusz Kania
i Łukasz Nalepa – uczeń.
Każdy z nas mógł również
wystąpić z prowadzącymi
na scenie. Wystarczyło
tylko poprawnie
odpowiedzieć na kilka
pytań. Na końcu mogliśmy
dokładniej przyjrzeć się
pokazu o rycerzach, o ich hojności
broni i zbrojom, dotknąć ich, a nawet i braterstwie.
założyć. Ta nietypowa lekcja historii
Emilka Terlecka i Julia Ciemięga,
była bardzo ciekawa i pouczająca.
uczennice kl.IVb, SP Strzyżowice
Myślę, że długo nie zapomnimy tego

Każdy może pomagać

Nasze gimnazjum, jak co roku,
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji
WOŚP. Wielu uczniów pragnęło
wesprzeć tą niezwykłą akcję, aby
pomagać innym. W tym roku z naszej
szkoły kwestowało 34 wolontariuszy,
a nasz sztab zebrał 5486,31zł dla
ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów.

Bardzo cieszy nas fakt, że
wolontariatem zainteresowanych jest
wiele osób. Zapytałyśmy
wolontariuszy, co sądzą o całej akcji
WOŚP i czy warto pomagać innym.

Zbierałyśmy pieniądze na lotnisku
w Pyrzowicach, gdzie nawet ludzie
z innych krajуw wspomagali polską
akcję charytatywną. - opowiadają Ola
Klimczyk i Asia Krzystyniak z 3b.

Pomagam dlatego, ponieważ
uważam, że warto dać cząstkę siebie
innym. Podczas całego dnia zbierania
pieniędzy panowała miła
i sympatyczna atmosfera. Pogoda
i humor nam dopisywały. Jesteśmy
z koleżankami bardzo szczęśliwe, że
możemy pomagać potrzebującym.
Z pewnością następnym razem też
przyłączę się do WOŚP-u. - mówi
Sandra Kogut z 2c.

Paulina Kamińska z 3a dodaje - Sądzę,
że akcje charytatywne to wspaniała
okazja, aby dzięki odrobinie wysiłku
zrobić coś dla kogoś innego.
Pomaganie innym sprawia, że czujemy
się lepsi - świadomość, że swoją siłę
przekazujemy tym, ktуrzy jej nie mają,
jest naprawdę budująca. Ja wraz
z moimi koleżankami mimo
siarczystego mrozu zbierałyśmy
pieniądze przez cały dzień
i wiedziałyśmy, że robimy to w słusznej
sprawie.

Pomaganie ludziom jest naprawdę
ważne, więc akcje takie jak WOŚP są
potrzebne. Nigdy nie wiadomo, czy
właśnie ty, czy może ktoś znajomy lub
z rodziny znajdzie się w potrzebie.

Wiktoria Jędrusik i Patrycja Frydrych
wolontariuszki WOŚP z GimPsary

Dzień Babci i Dziadka w szkole w Grуdkowie
21 i 22 stycznia to
j e d n e
z
najpiękniejszych dni w
roku - święto Babci
i Dziadka.
Babcia i Dziadziuś to
słowa, które każdemu
dziecku kojarzą się
z ciepłem, miłością
i wszystkim co dobre.
Z tej okazji uczniowie
klas I–III zaprosili do
szkoły swoje babcie
i dziadków, aby
podziękować im za

wszystko i wyrazić swoją miłość.
Dzieci przygotowały część artystyczną,
na której zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie, wokalne
oraz taneczne. Miłym zakończeniem
spotkania był wspólny słodki
poczęstunek okraszony upominkami
zrobionymi własnoręcznie przez
dzieci. Goście byli bardzo wzruszeni
występami wnucząt i w niejednym oku
zakręciła się łezka. Wszystkim Babciom
i Dziadkom ten dzień na długo
pozostanie w pamięci.
SP Grуdkуw
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Uczniowie ze SP w Dąbiu byli wolontariuszami WOŚP
chętnie wrzucali do
niej pieniążki.
Uzbierałem aż 280
zł.
Mikołaj Bizan,
przedszkolak
z Dąbia
Kwestowałem wraz
z rodzicami. Moja
puszka zapełniła
się w ciągu
godziny. Oprуcz
pieniędzy trafił do
n i e j z ł o t y
pierścionek
wrzucony przez
młodego chłopaka.
To był niezwykły
gest! Łącznie zebrałem ok. 300 zł. Moi
koledzy znajdywali w puszkach, oprуcz
złotуwek euro, funty, monety z zamku
siewierskiego, a nawet wejściуwki do
muzeum.
Patryk Pawlik, kl. III SP w Dąbiu

Już po raz 11 uczniowie ze SP
w Dąbiu grali w WOŚP.
W tegorocznym sztabie znalazło się 62
wolontariuszy. Zebrana przez nich
kwota 14,5 tysięcy zł zasili konto
Orkiestry i zostanie przeznaczona na
ratowanie życia dzieci i seniorуw. Kilku
wolontariuszy poprosiliśmy o krуtkie
podsumowanie styczniowego finału. W pracę charytatywną angażuję się
z potrzeby serca i chęci pomagania
Byłem najmłodszym wolontariuszem innym. Wiem, że fundacja właściwie
w Dąbiu. Pieniądze do puszki zbierałem wydaje uzbierane środki, znam dzieci,
ze starszym bratem i koleżanką. Trochę ktуrym sprzęt zakupiony przez WOŚP
zmarzłem, ale jestem zadowolony. uratował życie. Dlatego, mimo że mam
Moja puszka była ciężka, bo wszyscy dopiero 10 lat, wolontariuszką byłam po

raz trzeci. Z wielką radością
przekazałam na rzecz fundacji Jurka
Owsiaka uzbieraną w tym roku kwotę
1220,16 zł
Oliwia Wiązek, kl. IV SP w Dąbiu
WOŚP to co roku dla mnie wielka
przygoda. Wraz z innymi nauczycielami
chętnie pomagam uczniom w zbieraniu
pieniędzy. Od lat wspiera nas OSP
z Dąbia, a ostatnio rуwnież OSP
Goląsza-Brzękowice. Jesteśmy
strażakom bardzo wdzięczni, bo dzięki
nim nasi wolontariusze są bardziej
widoczni i rozpoznawalni. Cieszę się,
że mogę brać udział w tak ważnym
przedsięwzięciu.
Karina Bizan, nauczycielka SP
w Dąbiu
Wolontariusze z Dąbia są
niestrudzeni. Udowodnili to, gdy po
całodniowej zbiórce niemal
w komplecie pojawili się na finale
gminnym przed Urzędem w Psarach,
gdzie zaprezentowali się w popisowym
tańcu. W ten sposób pokazali, jak
można łączyć przyjemne
z pożytecznym i „grać do końca świata,
a nawet jeden dzień dłużej”.
Dominika Tomasik, kl. IV SP w Dąbiu

Świetlica w Grуdkowie miejscem rуżnorodnych aktywności
W naszej świetlicy uczniowie mają
możliwość uczestniczyć w wielu
ciekawych zajęciach i zabawach.
Zabawa jest, obok nauki, podstawową
formą aktywności dzieci. Dlatego też
uczniowie mają czas na dowolne
zabawy zgodne z upodobaniami.
Odpowiednio dobrane, ciekawe
zabawy i gry wzbogacają wiadomości
dzieci, kształtują umiejętności,
wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą
umiejętność logicznego myślenia,
pamięć i wyobraźnię. Natomiast
obcowanie dziecka z grupą rówieśniczą
ni esamow i ci e rozw i j a kont akt y
społeczne. Gry i zabawy ruchowe
podnoszą sprawność fizyczną dzieci.
W tym miesiącu, jak to w karnawale
bywa, ogromnym zainteresowaniem
w naszej świetlicy cieszy się taniec.
Dziewczynki wykonują przeróżne
układy taneczne ze wstążkami,

KULIG W WIŚLE

Dnia 4 stycznia, tuż po naszym
powrocie do szkoły po przerwie
świątecznej my, uczniowie klasy Ia
wraz z wychowawcą panią Mileną
Neugebauer wybraliśmy się do Wisły
Czarnej na zimowy kulig. Trochę się
martwiliśmy z powodu braku śniegu,
ale szybko się okazało, że w Wiśle
Czarnej było go pod dostatkiem.
Jechaliśmy olbrzymimi saniami
ciągniętymi przez konie, podziwiając

natomiast chłopcy,
z g o d n i e
z tegorocznymi
t r e n d a m i
muzycznymi,
rozwijają swój talent
taneczny m.in. przy
rytmach „Gangnam
Style”. Uczniowie
w gronie kolegów
i koleżanek
wymyślają kroki
taneczne, które
następnie łączą
w całość. Taki rodzaj
a k t y w n o ś c i
umożliwia dzieciom
przeżywanie
frajdę, jest to bardzo fajna zabawa
pozytywnych emocji, poprzez radosne szczególnie wtedy, gdy nasza pani
s p ę d z a n i e w s p ó l n e g o c z a s u dotrzymuje nam kroku”.
wypełnionego śmiechem i dobrą
SP Grуdkуw
zabawą. „Taniec sprawia nam ogromną

piękne widoki, oblodzone i zasypane
śniegiem góry w zimowej szacie. Po
kuligu mieliśmy ognisko połączone z
pieczeniem kiełbasek
i piliśmy pyszną herbatę z sokiem
malinowym. Następnie stoczyliśmy
bitwę na kulki śnieżne – wygrali
oczywiście chłopcy, lepiliśmy
bałwany, a niektórzy z nas nawet robili
orły na śniegu. Potem pojechaliśmy
zwiedzać centrum Wisły.

Zobaczyliśmy naturalnej wielkości
posąg Adama Małysza wykonany
z białej czekolady. Trochę było nam
żal, że nie mogliśmy go spróbować.
Spacer po Wiśle skończył się kupnem
wielu pamiątek z tej miejscowości
i jedzeniem przepysznych oscypków.
Wróciliśmy późnym wieczorem –
lekko zmęczeni, ale bardzo
zadowoleni. Było naprawdę super!!!
Paweł Kil, SP Strzyżowice

Informator na temat systemu gospodarowania
odpadami na terenie gminy Psary
wchodzącego w życie od 1 lipca 2013 r.

Szanowni Mieszkańcy!
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek rządu zmienił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowe przepisy gruntownie zmieniają obecny system gospodarowania odpadami i nakładają na wszystkie gminy w Polsce nowe
obowiązki. Od 1 lipca 2013r. odpady wytwarzane przez mieszkańców gminy Psary będą odbierane i zagospodarowane przez
jedną firmę wybraną przez samorząd gminny w przetargu. Od tego momentu właściciele nieruchomości nie będą zawierać
umów z firmami odbierającymi odpady, lecz uiszczać obowiązkową opłatę śmieciową bezpośrednio na konto gminy. Przyjęte
przez parlament przepisy nie polegają tylko na zmianie płatnika, ale wprowadzają o wiele bardziej restrykcyjny i rozbudowany
system gospodarowania odpadami. Odpady komunalne trafią wyłącznie na instalacje regionalne, które zapewnią o wiele wyższy
niż obecnie poziom odzysku odpadów, by do końca 2020r. nasz kraj osiągnął w tym zakresie normy Unii Europejskiej.
Trzymacie Państwo w rękach informator, który zawiera opis nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie
Psary. Dowiecie się Państwo z niego jak przygotować się do nadchodzących zmian - informujemy o konieczności
wypowiedzenia umowy z firmą obecnie odbierającą od Was odpady oraz o obowiązku wypełnienia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami. Ulotka zawiera także informacje o sposobie, wysokości i częstotliwości uiszczania opłaty
śmieciowej oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat nowego systemu.
Jeśli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej na temat nowego systemu gospodarowania odpadami zapraszamy do
bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy lub pod telefonem 32/294-49-21, a także na spotkania, które odbędą
się we wszystkich sołectwach gminy w najbliższym czasie (terminy i miejsca spotkań na str. 3 informatora). Już wkrótce do
każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Psary dostarczony zostanie pakiet informacyjny na temat zmian w
gospodarce odpadami, który dostępny będzie również na stronie internetowej www.psary.pl
Przed samorządem gminy stoi bardzo trudne zadanie zorganizowania nowego systemu gospodarowania odpadami,
dlatego proszę Państwa o współpracę, zrozumienie i obywatelską postawę.
Z poważaniem
Tomasz Sadłoń
Wójt Gminy Psary

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie gminy Psary
Na terenie naszej gminy działa już od kilkunastu lat skuteczny system odbierania odpadów komunalnych, do którego
mieszkańcy są przyzwyczajeni i nowy model w dużej mierze na nim bazuje. Wybrana przez gminę w przetargu firma od 1 lipca
2013r. będzie odbierać z nieruchomości zamieszkanych śmieci zmieszane oraz odpady segregowane w następujących
frakcjach: tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, papier i tektura oraz szkło. Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz meble, opony i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańca raz na pуł roku, a metale raz
na rok. Nowy model systemu gospodarowania odpadami przewiduje utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiуrki
Odpadуw, do którego w określonych dniach i godzinach jego funkcjonowania mieszkańcy będą mogli dostarczać następujące
odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone i
odpady budowlane z drobnych remontów w ramach limitu 100kg na gospodarstwo domowe na rok. Szczegółowy katalog
odpadów przypisanych do poszczególnych frakcji oraz możliwych do oddania w PSZOK znajduje się na kolejnej stronie.
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie przyjęto limit odpadуw zmieszanych wytwarzanych przez
1 mieszkańca w wysokości 60 litrуw miesięcznie na osobę. Wielkość ta została wyliczona w oparciu o dane ze sprawozdań
dotyczących ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Psary w poprzednich latach. W ramach
uiszczanej opłaty śmieciowej każda posesja zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności adekwatnej
do liczby osуb zamieszkujących na niej np. nieruchomość, na ktуrej mieszkają 2 osoby otrzyma kosz 120 litrowy, a 4-osobowa
rodzina dwa pojemniki o pojemności 120 litrуw lub pojemnik o pojemności 240 litrуw. Odpady zmieszane będą odbierane od
mieszkańcуw dwa razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 30 września, a raz w miesiącu od 1 października do 30 kwietnia.
W ramach uiszczonej opłaty mieszkaniec otrzyma także worki na odpady segregowane (plastik, szkło, papier, metal) oraz
uzyska możliwość oddawania określonych odpadуw do Punktu Selektywnej Zbiуrki Odpadуw Komunalnych. Przedstawione
powyżej usługi składają się na zakres podstawowy, który obejmuje opłata śmieciowa, natomiast odbieranie śmieci zmieszanych
ponad ustalony limit 60 litrów na osobę oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad ustalony limit stanowi zakres
dodatkowy, za który mieszkańcy będą musieli dodatkowo zapłacić.
Nowy system gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkanych, na ktуrych powstają odpady,
czyli np. posesji, na ktуrych prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele sklepów, restauracji, zakładów usługowych
i produkcyjnych, tak jak dotąd zobowiązani będą do posiadania umowy z odpowiednią firmą, która będzie odbierać śmieci z ich
terenu.
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Jak prawidłowo segregować odpady
Nowe przepisy nakładają na wszystkich mieszkańców Polski obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Przed
przystąpieniem do segregacji pamiętajmy o poniższych zasadach:
 przed wyrzuceniem opakowania dokładnie opróżnij jego zawartość, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z
innych opakowań
 jeżeli to możliwe, umyj opakowanie; jest to szczególnie ważne jeżeli jest to opakowanie po produktach spożywczych,
ponieważ produkty spożywcze szybko się psują i wydzielają nieprzyjemne zapachy
 odpady papierowe pozbaw plastikowych okładek, grzbietów lub zszywek, a butelki – kapsli i nakrętek
 przed wrzuceniem zgnieć opakowania, zwłaszcza opakowania z plastiku, kartony i puszki; dzięki temu oszczędzasz miejsce
w worku lub pojemniku
 nigdy specjalnie nie tłucz butelek szklanych i słoików; dzięki temu unikniesz uszkodzenia worka lub pojemnika
 w miarę możliwości oddawaj tylko pełne worki z odpadami segregowanymi.
O
D
N BIE
A
2 RA
DO NIEBIESKIEGO WORKA MIE NY
SI RA
ĄC Z
WRZUCAMY:
E
- gazety, magazyny, katalogi

PAPIER

- książki, zeszyty, mapy
- torby papierowe
- tektura falista
- kartony po proszkach do prania
NIE WRZUCAMY:
- zabrudzonego, tłustego i mokrego papieru
- papieru fakturowego
- papieru powlekanego folią
- opakowań po materiałach budowlanych,
czyli: worków po cemencie, gipsie,
kleju, tapet
- wytłoczek po jajkach
O
D
N BIE
A
2 RA
M NE
DO ZIELONEGO WORKA
IE
SI RA
ĄC Z
WRZUCAMY:
E
- umyte słoiki i butelki ze szkła

SZKŁO

białego i kolorowego
NIE WRZUCAMY:
- fajansu, porcelany i kryształów, szklanek
- luster i szkła okiennego, płytek ceramicznych
- żarówek i świetlówek, osłon i kloszy lamp

INNE ODPADY
SEGREGOWANE
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz meble, opony i inne
odpady wielkogabarytowe będą
odbierane od mieszkańca raz na pół
roku, a metale raz na rok.

O

D
B
N IER
A
M AN
IE Y
DO ŻУŁTEGO WORKA
SI RA
ĄC Z
WRZUCAMY:

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIУRKI ODPADУW
(PSZOK)

- butelki typu PET, kartony po
mleku, sokach
- opakowania po środkach chemii
gospodarczej, np: mydłach w płynie,
szamponach, płynach do prania
- umyte opakowania po produktach
mlecznych, np: jogurtach,
- worki foliowe i folie opakowaniowe
- artykuły gospodarstwa domowego,
np: wiadra, miski, kosze, krzesła
plastikowe itp.

Będzie utworzony w Dąbiu przy
ul. Pocztowej 34a na bazie
funkcjonującego już od dwóch lat
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych
DO PSZOK ODDAJEMY :
- elektrośmieci np.: telewizory,
komputery, lodówki, świetlówki

PLASTIK

PAMIĘTAJ!!!
Przed wrzuceniem do worka zgnieć
butelkę oraz karton a opakowania
plastikowe wrzucaj po całkowitym
oprуżnieniu, bez wieczek
papierowych
i foliowych.

- drobny złom np. puszki
aluminiowe po napojach, kapsle
z butelek, nakrętki ze słoików
- przeterminowane leki,
opakowania po aerozolach,
środkach ochrony roślin i nawozach,
opakowania z zawartością farb
i lakierów, rozpuszczalników,
olejów samochodowych
- zużyte baterie i akumulatory

NIE WRZUCAMY:
- opakowań zawierających resztki
artykułów spożywczych
- opakowań po olejach samochodowych,
środkach ochrony roślin
- tworzyw sztucznych pochodzących
z samochodów, sprzętu AGD i RTV

ODPADY ZMIESZANE

W przypadku braku możliwości
zagospodarowania odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji w kompostowniku na
własnej posesji możemy oddać
odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone.

ODBIERANE 2 RAZY W MIESIĄCU OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA
ORAZ 1 RAZ W MIESIĄCU OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 KWIETNIA

DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE WRZUCAMY :
- pozostałe odpady niezakwalifikowane jako segregowane, np. popiół, tekstylia,
worki z odkurzacza, artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło,
spodki, ceramika, niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci) itp.
- opakowania zawierające resztki artykułów spożywczych

NIE WRZUCAMY ODPADУW REMONTOWO - BUDOWLANYCH

Pojemnik na odpady zmieszane
zapewnia firma odpowiedzialna za
odbiуr śmieci. Ich pojemność
dostosowana będzie do ilości osуb
w danym gospodarstwie
domowym i ustalonego limitu 60 l
odpadуw zmieszanych na osobę.

W odpadach domowych, które wytwarzamy dużą część stanowią odpady organiczne (biodegradowalne), które wrzucamy do
pojemników na odpady zmieszane. Odpady biodegradowalne powstają z pielęgnacji terenów zielonych (np. ścięte trawy, liście
itp.) oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności, odpady po owocach i warzywach itp.). Doskonałym sposobem powtórnego
zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie. Wynikiem tego procesu będzie kompost, który może
zostać wykorzystany w ogródku przydomowym.
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Jak mieszkaniec powinien przygotować się do
nowego systemu gospodarowania odpadami
Każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać o wypowiedzeniu umowy na odbiуr odpadуw, ktуrą jest obecnie
związany z firmą wywozową. Rozwiązania umowy należy dokonać z zachowaniem odpowiedniego okresu
wypowiedzenia, by umowa uległa rozwiązaniu z dniem 30.06.2013r., a mieszkaniec uniknął w lipcu bieżącego roku
jednoczesnego płacenia opłaty śmieciowej na rzecz gminy i na rzecz przedsiębiorcy obsługującego go wcześniej. Każdy
mieszkaniec powinien sprawdzić w swojej umowie okres wypowiedzenia. Zgodnie z udzielonymi pracownikowi Urzędu
Gminy informacjami firma PTHU Interpromex Sp. z o.o. stosuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy (konieczność
wypowiedzenia do końca maja 2013), natomiast w przypadku pozostałych firm obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia
umowy (konieczność wypowiedzenia do końca marca 2013r). Na stronie 8. znajduje się wzór wypowiedzenia umowy.

1

Nowe przepisy nakładają na każdego właściciela nieruchomości obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 kwietnia 2013r. W deklaracji właściciel
nieruchomości poda liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i wyliczy miesięczną stawkę opłaty śmieciowej.
Zgodnie z obowiązującą interpretacją zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach pod pojęciem „właściciela
nieruchomości” rozumie się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, najemcę, dzierżawcę oraz osobę posiadającą
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W deklaracji należy wpisać
liczbę osób stale zamieszkujących daną nieruchomość, co nie zawsze pokrywa się z liczbą osób zameldowanych pod danym
adresem. Druk deklaracji do wypełnienia można wyciąć z bieżącego numeru, pobrać ze strony www.psary.pl lub w siedzibie
Urzędu Gminy Psary. Dla Państwa wygody załączyliśmy również instrukcję wypełniania deklaracji na stronie 7. i 8.
W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zwiększenie liczby
osób stale zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w
terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
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Opłata śmieciowa
Uchwałą Rady Gminy przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Psary ustalona jest od mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego gospodarstwa
domowego będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Na terenie
gminy Psary stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł od osoby na miesiąc, jeśli prowadzona jest
przez mieszkańca selektywna zbiуrka odpadуw. W tej cenie zawiera się odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych w
ramach limitu 60 litrów na osobę na miesiąc, odbiór odpadów posegregowanych w dowolnej ilości oraz możliwość oddania
odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z zasadami zawartymi na str. 2. W ramach tej opłaty
zapewniony zostanie również kosz na śmieci zmieszane oraz worki do segregacji odpadów dla każdego gospodarstwa
domowego.Na przykład 4-osobowe gospodarstwo domowe prowadzące selektywną zbiórkę odpadów zapłaci 40 zł opłaty
śmieciowej za miesiąc w zamian za co otrzyma pojemnik na odpady zmieszane i możliwość odbioru 240 litrów odpadów
zmieszanych na miesiąc, worki do segregacji oraz odbiór posegregowanych odpadów i możliwość oddania odpadów do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę w przypadku gdy mieszkaniec nie prowadzi
selektywnej zbiуrki odpadуw wynosi 16 zł od osoby na miesiąc. Stawka w wysokości 16 zł będzie miała zastosowanie, wówczas
gdy zostanie stwierdzone przez firmę odbierającą odpady, że dany mieszkaniec nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać opłatę śmieciową co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca poczynając
od 25 lipca 2013r. Opłatę można uiszczać w kasie Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach przy ul.
Malinowickiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy przypisany danemu gospodarstwu domowemu. Po złożeniu deklaracji
przez właściciela nieruchomości Urząd Gminy niezwłocznie poinformuje go na piśmie o przypisanym mu numerze rachunku
bankowego. Uwaga! Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dokonywania opłaty śmieciowej na rzecz gminy bez
wezwania w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
Zapraszamy na spotkania informacyjne na temat nowego systemu
gospodarowania odpadami, ktуre odbędą się w następujących terminach:
03.04.2013r. - godz. 17.00 – Malinowice, budynek szkoły
03.04.2013r. - godz. 18.30 – Psary, Remiza OSP
04.04.2013r. - godz. 17.00 – Preczów, Remiza OSP
04.04.2013r. - godz. 18.30 – Sarnów, Ośrodek Kultury
05.04.2013r. - godz. 17.00 – Dąbie, Remiza OSP
08.04.2013r. - godz. 17.00 – Gródków, Szkoła Podstawowa
08.04.2013r. - godz. 18.30 - Strzyżowice, Szkoła Podstawowa
09.04.2013r. - godz. 17.00 – Brzękowice Górne, Remiza OSP
09.04.2013r. - godz. 18.30 – Góra Siewierska, Remiza OSP
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1. Posiadam nieruchomość na terenie gminy Psary, na ktуrej nie mieszkam lecz prowadzę na niej sklep. Czy dotyczą mnie
zmiany w systemie gospodarki odpadami?
Zmiany w systemie gospodarki odpadami nie dotyczą nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np.
takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy, tak jak dotąd, zobowiązani są do posiadania
umowy na wywóz śmieci z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie.
2. Posiadam umowę na odbiуr odpadуw z firmą Interpromex. Czy w związku ze zmianą przepisуw przestanie ona
obowiązywać z mocy prawa z dniem 30 czerwca bieżącego roku, czy muszę ją sam wypowiedzieć?
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej musi sam rozwiązać umowę z firmą odbierającą od niego odpady
zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

z

3. Mуj syn jest zameldowany na terenie gminy Psary, jednak studiuje we Wrocławiu i tam stale zamieszkuje. Czy muszę ująć
go w deklaracji?
Właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa liczbę osób
zamieszkujących daną nieruchomość. Jeśli syn na stałe mieszka we Wrocławiu, to nie należy uwzględniać go w deklaracji.
Należy natomiast załączyć do deklaracji dokument potwierdzający jego zamieszkiwanie poza terenem gminy Psary np.
potwierdzenie zameldowania czasowego czy też umowę najmu.
4. Kto zapewni mieszkańcom niezbędne pojemniki i worki na odpady?
Wyłoniony przez gminę w przetargu przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zapewni mieszkańcom pojemniki do
gromadzenia odpadów zmieszanych oraz worki służące do selektywnej zbiórki odpadów. Koszt tej usługi jest uwzględniony w
opłacie śmieciowej.
5. Co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
bezpośrednio do Urzędu Gminy. Jeżeli informacja o nierzetelnym segregowaniu zostanie potwierdzona, wówczas opłata za
odbiór odpadów zostanie podwyższona z 10 zł na 16 zł na osobę na miesiąc.
6. Razem z żoną mieszkamy w budynku, ktуry zajmują rуwnież moi rodzice i oni są właścicielami domu. Prowadzimy osobne
gospodarstwa domowe i chcemy płacić oddzielnie za odbiуr odpadуw. Czy możemy złożyć dwie odrębne deklaracje?
Zgodnie z interpretacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminie pod pojęciem „właściciela nieruchomości” rozumie się także
współwłaściciela, użytkownika wieczystego, najemcę, dzierżawcę oraz osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Złożenie odrębnych deklaracji przez 2 gospodarstwa domowe
zamieszkujące 1 budynek jest więc możliwe.

DO 30. 06. 2013 r. z zachowaniem wymaganego okresu
wypowiedzenia właściciel nieruchomości powinien rozwiązać umowę
z firmą obecnie odbierająca od niego odpady tak, by zakończyć
korzystanie z jej usług do 30 czerwca b.r.
DO 15.04.2013 r. - właściciel nieruchomości zamieszkałej
zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Psary.
OD 01.07.2013 r. - wchodzi w życie nowy system gospodarowania
odpadami w gminie Psary.
DO 25.07.2013 r. - właściciel nieruchomości zamieszkałej
zobowiązany jest uiścić pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kasie Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Gminy
w Psarach lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy.
Kolejne opłaty należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc do 25 dnia
każdego miesiąca.

Szczegуłowych informacji udziela:
Referat Przedsięwzięć Publicznych
pod numerami telefonуw
32 29 44 921
oraz na www.psary.pl
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Wzуr wypełnienia deklaracji - strona 1
Przez podmiot składający
deklarację rozumie się
właściciela nieruchomości,
współwłaściciela,
użytkownika wieczystego,
najemcę, dzierżawcę jak
również osoby nie będące
właścicielem nieruchomości,
ale zamieszkujące
nieruchomość
i prowadzącą własne
gospodarstwo domowe.

KOWALSKI
66531234567
PSARY
100

JAN
MAREK
PSARY
42 -512

656 - 123 -456

Jest to numer ewidencyjny
działki, (nie jest taki sam jak
numer domu), możemy go
znaleźć w księdze wieczystej,
wypisie z rejestru gruntów,
w akcie własności ziemi.

JÓZEF
ANNA
MALINOWICKA
PSARY

Wypełniamy w
przypadku jeżeli adres do
korespondencji jest inny
niż adres zamieszkania.
Wypełniamy
w przypadku
ustanowienia
pełnomocnika do
występowania w
imieniu właściciela
nieruchomości,
należy dołączyć do
deklaracji
pełnomocnioctwo
wraz z dowodem
uiszczenia opłaty
skarbowej w
wysokości 17,00 zł.

Należy udzielić odpowidzi TAK, jeśli posiadamy
na swojej posesji pojemnik na odpady
biodegradowalne, NIE jeśli nie posiadamy.
W przypadku wykorzystywania odpadów
biodegradowalnych na własne potrzeby np.
zasilanie gleby w ogrodzie itp. zakreślamy TAK,
jeśli nie wykorzystujemy zakreślamy NIE.
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Wzуr wypełnienia deklaracji - strona 2
3
10,00
30,00
JAN KOWALSKI
MARIA KOWALSKA
JADWIGA KOWALSKA

25.03.2013 r.

Jan Kowalski

Należy wpisać rodzaj
dołączanego do deklaracji
załącznika np. zaświadczenie
o stałym zamieszkiwaniu
wystawiona przez
Administrację Domu
Akademickiego itp.

Deklaracje należy złożyć
w Urzędzie Gminy Psary,
w kancelarii podawczej
na parterze budynku w godzinach otwarcia
Urzędu do 15.04.2013 r.:
Poniedziałek
7:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek
7:30 - 14:00

Wzуr wypowiedzenia umowy z dotychczasowym
przedsiębiorcą odbierającym odpady
(Imię i nazwisko)
(Adres zamieszkania)

(miejscowość, data)
(Nazwa firmy)
(Adres)

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ODBIУR ODPADУW KOMUNALNYCH
Wypowiadam umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonej
w................................................................. przy ul. ......................................................... nr ........ ,
zawartą w dniu................................... w .......................................................... ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r.
Podstawą wypowiedzenia umowy jest wejście w życie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, które zobowiązują gminy do zorganizowania systemu odbioru odpadów od mieszkańców.

.....................................................
(Podpis)
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GŁOS SZKOLNY

„Different faces of democracy” w Gimnazjum w Psarach

Od września 2012 roku na terenie
naszego gimnazjum realizowane są
zajęcia warsztatowe „Różne oblicza
demokracji” w ramach programu
„Młodzież w działaniu”. Akcja 1. –
Młodzież dla Europy i 1.3. – Młodzież
w Demokracji.
Projekt przeznaczony jest dla grup
młodych ludzi z Polski i Grecji,
reprezentujących Fundację
Europejskich Inicjatyw na Śląsku oraz
grecką organizację Group of Kessariani.
Partnerami tego projektu są lokalne
samorządy gminy Psary oraz miasta
Kessariani (Grecja). Projekt zakłada
przybliżenie młodzieży mechanizmów
działania władzy demokratycznej,
instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych.
Uczestnikami są członkowie
Samorządu Uczniowskiego i osoby
szczególnie wyróżniające się w pracy
na rzecz społeczności szkolnej: Paulina
Bubel, Michał Ficowski, Paulina
Kamińska, Paulina Kozioł, Aleksandra
Klimczyk, Aleksandra Krawczyk, Karol
Kopka, Adrian Misiak i Sandra Noelle.
Opiekunem ze strony gimnazjum jest
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Krzysztof Kopka, a trenerem
reprezentującym Fundację
Europejskich Inicjatyw na Śląsku
Małgorzata Myl.
W związku z realizowanym
projektem w dniach 12-17.10.2012r.
grupa gimnazjalistów
udała się z wizytą roboczą do Aten,
której częścią jest Kessariani. Hotel
„London” stał się miejscem
przyjacielskiej wymiany doświadczeń
podczas licznych spotkań
w a r s z t a t o w y c h
z młodymi Grekami. Były one
organizowane w przeróżnych
miejscach. W urzędzie dzielnicy
Kessariani spotkaliśmy się
z przedstawicielami miejscowych
władz, którzy opowiadali
o funkcjonowaniu instytucji
samorządowych w Grecji. Na sali
posiedzeń tamtejszej rady miasta
mieliśmy okazję przeprowadzić zajęcia
warsztatowe, które wymagały
znajomości prowadzenia negocjacji,
dyskusji i osiągania kompromisu. Na
starożytnej agorze przeprowadziliśmy
symulację obrad antycznego
Zgromadzenia Ludowego. Dyskusja na
tyle nas pobudziła, że przeniosła się na

Debata na agorze w Atenach
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zajęcia popołudniowe odbywające się
na dachu naszego hotelu. W pobliżu
partnerskiej szkoły znajduje się
pomnik pamięci narodowej
poświęcony Grekom pomordowanym
przez hitlerowców. Złożyliśmy tam
hołd rozstrzelanemu bohaterowi
greckiego ruchu oporu – Polakowi
Jerzemu Iwanowowi Szajnowiczowi.
Pomimo napiętego programu i 30
stopni upału uśmiech i życzliwość
gospodarzy towarzyszyły nam
wszędzie.
6.12.2012r. w naszym gimnazjum
odbyła się debata poświęcona
możliwości aktywnej pracy młodzieży
na rzecz społeczności lokalnej,
wolontariatu i współpracy
z instytucjami Gminy Psary. Debatę
zaszczycili swoją obecnością: pani
sekretarz Urzędu Gminy Psary Mirella
Barańska Sorn, pani dyrektor Ewa
Wawrzak, przedstawiciel Ośrodka Zwiedzanie Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach
Pomocy Społecznej
Aleksander Koćwin,
kierownictwo
Fundacji Europejskich
Inicjatyw na Śląsku w
osobach Piotra Jarosa,
Małgorzaty Myl i
W o j c i e c h a
Ciesielkiewicza,
przedstawiciel
S t a r o s t w a
Powiatowego w
Będzinie Mariusz
Dyduch oraz
Spotkanie uczestników projektu z Wójtem Gminy Psary
c z ł o n k o w i e
Młodzieżowej Rady
Gminy. Pracując
zapoznali się z historią i bieżącym
w zespołach zadaniowych mieliśmy działaniem polskiej demokracji na
okazję porozmawiać z osobami szczeblu lokalnym. Szczególne
odpowiedzialnymi za kształt naszej wrażenie zrobiła na nich wizyta w
lokalnej demokracji. Zetknąć się U r z ę d z i e G m i n y P s a r y
z problemami, na które na co dzień nie i rozmowa z panem wójtem Tomaszem
zwracamy uwagi, a które wpływają Sadłoniem, który odpowiedział
b e z p o ś r e d n i o n a n a s z e ż y c i e . wyczerpująco na wszystkie zadawane
P r z e d s t a w i l i ś m y t a k ż e w ł a s n e pytania i przekazał pamiątki z
propozycje, które zostały z uwagą emblematami naszej gminy. Gości
wysłuchane. Wykorzystaliśmy zatem w zaskoczyło również entuzjastyczne
praktyce umiejętności dotyczące przyjęcie ich przez uczniów i
prowadzenia negocjacji zdobyte nauczycieli z gimnazjum. Przez cały
p o d c z a s w a r s z t a t ó w . W s z y s c y dzień spędzony w murach naszej szkoły
uczestnicy debaty zgodnie podkreślali w spotykali się z przejawami sympatii i byli
podsumowaniu jej wartość dla zaskakiwani wiedzą na temat historii
k s z t a ł t o w a n i a p o c z u c i a starożytnej Grecji i jej współczesnych
odpowiedzialności młodzieży za problemów. Wieczorem w zachwyt
podejmowane decyzje, umiejętność wprawił ich koncert przygotowany
prowadzenia dialogu,
osiągania przez Elżbietę Kopkę z zespołem
kompromisu i deklarowali w składzie: Paulina Bubel – skrzypce,
chęć ponownego spotkania. Mateusz Osada – keyboard, Kinga
K o l e j n y m e t a p e m Kopka – flet, Karol Kopka – puzon.
projektu „Różne oblicza R o d z i c e u c z e s t n i k ó w p r o j e k t u
demokracji” była wizyta przygotowali tradycyjne polskie
d e l e g a c j i g r e c k i e j potrawy w ilościach, które można
m ł o d z i e ż y w P o l s c e określić jako „małe polskie wesele”.
w dniach 25-31.01.2013r. N a j w i ę k s z y m z a i n t e r e s o w a n i e m
Młodzi Grecy mieli okazję cieszyły się pierogi i ciasta, ale i
zobaczyć zamek w Będzinie pozostałe dania znikały szybko,
i pozostałości fortyfikacji pozostawiając pytania o przepisy i
miejskich. W czasie wizyty kucharzy. Przed nami jeszcze jedno
w s i e d z i b i e S e j m i k u spotkanie w Polsce – konferencja
Wojewódzkiego i w biurze podsumowująca całość projektu.
europosła M. Migalskiego
K. Kopka GimPsary
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Jak uczniowie SP w Sarnowie wyczekiwali ferii zimowych
Nie mogłam się doczekać ferii!
Najbardziej lubię ferie za to, że mogę
w końcu się wyspać...
Ale nie tylko ... Mogę się spotykać ze
znajomymi, jeździć z nimi na łyżwach.
W ten wolny czas można nadrobić
zaległości w nauce, choć raczej nikomu
nie chce się tego robić. Ja uwielbiam
spędzić ten czas z rodziną. Codziennie
z mamą pieczemy babeczki, a z tatą
robimy zdjęcia. Kocham ferie!
Joanna Kita, kl.V, ZSP nr2 w Sarnowie
Wszystkim życzyliśmy udanych
i bezpiecznych ferii,a oto opowiadanie
naszej redakcyjnej koleżanki
„Przepis na bezpieczne ferie”

B

rakowało zaledwie kilka minut do
końca godziny wychowawczej.
Jeszcze kilka minut dzieliło klasę
Franka od upragnionych ferii. I wtedy
pani powiedziała:
- Drogie dzieci, jak co roku muszę
Wam powiedzieć o zbliżających się
feriach… To znaczy muszę Was
poinformować jak zachowywać się
podczas ferii zimowych.
W klasie Franka zahuczało aż od
głośnego „NIE!!! TYLKO NIE TO”, ale
pani, mimo niechęci uczniów,
zachowała szczery uśmiech na twarzy
i powiedziała:
- Czyli wiecie wszystko, o czym
chciałam powiedzieć?
- TAK!
- Na pewno?
-TAK!

- Ale mi się nie wydaje.
Wiem, że Maciek nie wie
wszystkiego i właśnie ze
względu na takiego Maćka
muszę wam opowiedzieć
o bezpieczeństwie.
- Ale ja wiem wszystko
o bezpieczeństwie!
- Tak? To dlaczego rzucałeś
w Wiktorię kawałkami lodu?
Dlaczego zjeżdżałeś z górki,
tuż przy ulicy? Dlaczego
chodziłeś po zamarzniętym
stawie?
- Bo…
- Nie tłumacz się, tylko posłuchaj mnie
jeszcze przez te parę minut… Przez
takie zachowanie mogłeś stracić życie!
Opanowana Pani, już bez nerwów,
przemówiła spokojnym głosem:
- Wiecie, że nie wolno Wam wchodzić
na zamarznięte stawy i zbiorniki
wodne, tak?
-Tak, wiemy.
-Ale i tak Was uczulam: nie wchodźcie
na żadne zamarznięte jeziora lub
stawy, proszę. To grozi utonięciem!
Nie zjeżdżajcie też na sankach
w niedozwolonych miejscach!
Przecież mamy naszą górkę za szkołą!
Teren jest ogrodzony i bezpieczny, tam
możecie zjeżdżać. Nie podczepiajcie
się pod samochody, a już broń Boże nie
organizujcie kuligów na ulicy! Nasze
najbliższe biuro turystyczne, Admin
organizuje kulig. Jest on w pełni
bezpieczny! No i już nie muszę Wam
chyba przypominać , że nie wolno, pod

żadnym pozorem, rzucać odłamkami
lodu! Możecie komuś uszkodzić oko!
Więc, wiecie już wszystko, tak?
-Tak!
Dzwonek zadzwonił na przerwę.
- To do widzenia moi drodzy! Miłych
i bezpiecznych ferii!
- Do widzenia!
- Wiesz co, Franek? Ja chyba posłucham
pani… No bo wiesz… Nie jestem
mięczakiem, ale wtedy jak
zjeżdżaliśmy na tych sankach to o mało
nie wpadliśmy pod auto.. A jak
rzucaliśmy lodem w…
- Tak, źle się zachowaliśmy, ale
poprawimy to, no nie? Przecież to, że
dbasz o bezpieczeństwo świadczy
o tym, że jesteś rozważny, a nie o tym,
że jesteś mięczakiem!
Za chłopcami szła Pani i cały czas
słuchała swoich rozważnych
uczniów…
Alicja Galeja, kl.V,
ZSP nr2 w Sarnowie

Jak zapobiegać grypie? – kampania profilaktyczna
Okres jesienno- zimowy jest okresem,
w którym szczególnie łatwo zarazić się
grypą. Nasza szkoła prowadzi
kampanię mającą na celu
uświadomienie uczniom, co należy,
a czego nie należy robić, aby zapobiec
tej groźnej chorobie. Wykonujemy
prace pisemne, plastyczne
i informatyczne, w których zawieramy
rady, dotyczące profilaktyki grypy.
Starsze klasy piszą opowiadania,
wiersze i rymowanki na ten temat - zaś
młodsze rysują rysunki. W każdej
klasie na godzinie wychowawczej,
nauczyciele uświadamiają nam, jak
ważna jest higiena osobista, zdrowe
odżywianie i odpowiedni ubiór. Nie

I
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każde wie, że nawet
brak czapki może
spowodować chorobę.
W klasach wiszą ulotki
i n f o r m a c y j n e
z
z a s a d a m i
odpowiedniego
zachowania się, gdy
mamy katar czy kaszel.
Zdrowie jest ważne,
a nauczyciele naszej
szkoły z troski o nas
nam to uświadamiają.
Wiktoria Rozmus,
kl.VI, ZSP nr2 w
Sarnowie

Kacper Kyrcz kl.6,
ZSP nr2 w Sarnowie

Fraszka „Na grypę”

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






Żeby grypie nie dać się,
Trzeba znać zasady dwie.
O kondycję musisz dbać
Wszelkie sporty
uprawiać.
Mycie rąk w ciepłej
wodzie
Zapobiega tej chorobie.

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

Formatowanie i skład gazetki:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot
Bartosz Białas
Konrad Święcicki
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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„Alicja w krainie Czarуw” oczarowała uczniуw z Sarnowa!
Uczniowie klas IV – VI Szkoły
Podstawowej w Sarnowie 5 lutego br.
obejrzeli widowisko „Alicja w krainie
Czarуw” w sosnowieckim Teatrze
Zagłębia.
Przedstawienie, w którym
uczestniczyli , zaskoczyło uczestników
zarówno świetną grą aktorów i magiczną
scenerią, jak również przemyślanymi,
świetnie zaprojektowanymi kostiumami,
rewelacyjnymi piosenkami, doskonale
dobraną muzyką oraz brawurowo

wykonanymi tańcami.
Uznanie widzów wzbudził również
multimedialny pokaz spadania głównej
bohaterki do króliczej nory, jej
późniejsze zmiany wzrostu, Kot z
Cheshire lecący w powietrzu nad
głowami widowni, krążenie Królika
wśród publiczności czy scenka z
przezabawnym duetem Twidlitu i
Twidlitam. Musicalowa konwencja
spektaklu, radość, z jaką aktorzy wcielają
się w swoje role, feria barw, świetny

humor oraz malowniczość postaci z
szalonej społeczności krainy czarów –
wszystko to olśniewa i wzbudza
podziw.
Znakomita zabawa, atmosfera
magii i dziecięcej radości z podróży do
fantastycznej krainy unosiła się nad
nami jeszcze długo po opuszczeniu
murów teatru. Sosnowiecka adaptacja
utworu Lewisa Carrolla oczarowała nas
wszystkich. I to jest właśnie magia
teatru! ZSP Sarnуw.

Zespуł „Od... do...” z Preczowa laureatem Nagrody Starosty
Zespуł śpiewaczo - kabaretowy„Od... publiczną, z której cały dochód ośmioletniej, niepełnosprawnej Oli
Do...” z Preczowa został laureatem p r z e z n a c z o n y z o s t a ł n a z a k u p Bednarczyk. Red.
Nagrody Starosty Będzińskiego za s p e c j a l i s t y c z n e g o w ó z k a d l a
Osiągnięcia w Dziedzinie Twуrczości
Artystycznej, Upowszechniania i
Ochrony Kultury.
Historia zespołu sięga 2005r. W ciągu
siedmiu lat swojej dotychczasowej
działalności zespół niezwykle aktywnie
działał na szczeblu gminy Psary i całego
powiatu, uświetniając swoimi
występami wiele świąt państwowych,
kościelnych i wydarzeń kulturalnych. Za
swoją działalność był wielokrotnie
wyróżniany i nagradzany. Zespół
reprezentował gminę i powiat na
przeglądach w Siewierzu, Brennej,
Ustroniu i Zakopanem.
Tegoroczna gala wręczenia nagród
odbyła się w Teatrze Dzieci Zagłębia w
Będzinie. W tym roku podczas imprezy
stowarzyszenie „BĄDŹ Z NAMI”
Zespół „Od... do...” z Preczowa odbiera nagrodę z rąk Starosty.
przeprowadziło przy okazji zbiórkę

Ferie zimowe za nami
Zimowy wypoczynek już za nami. W
tegorocznej ofercie zajęć każdy mуgł
znaleźć dla siebie coś ciekawego. Swoją
ofertę na te dwa tygodnie zimowej laby,
jak co roku, przygotował Gminny
Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Biblioteka
Publiczna w Psarach, Gimnazjum w
Psarach i Stowarzyszenie „Sportowa
Gmina Psary” i UKS Gimnazjum.
Gminny Ośrodek Kultury
przygotował bogatą propozycję
spędzenia wolnego czasu dla wszystkich
dzieci, które ferie spędzały w domu.
Wśród oferowanych zajęć były: zajęcia
plastyczne, teatralno-kabaretowe,
wokalno-instrumentalne, zajęcia
sportowe, taneczne oraz pokazy
filmowe. Dodatkowymi atrakcjami, z

których mogli
skorzystać
uczestnicy zajęć
b y ł p o k a z
iluzjonistyczny w
wykonaniu
K a b a r e t u
„BRUNO” oraz
wyjazd narciarski
do Nowej Osady
dla miłośników
z i m o w e g o
szaleństwa.
Uczestnicy zajęć w Sarnowie.
Największym
zainteresowaniem
spotkały się z zainteresowaniem dzieci
cieszyły się zajęcia plastyczne, w czasie i młodzieży, w czasie których toczyły
których dzieci tworzyły piękne rozgrywki w tenisie stołowym,
arcydzieła przeróżnymi technikami
plastycznymi. Zajęcia sportowe również
cd. na str. 20
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cd. ze str. 19
piłkarzykach czy cymbergaju.
Zajęcia odbywały się zarówno w
filiach GOK w: Gródkowie, Dąbiu,
Sarnowie, Preczowie, Brzękowicach, jak
i w szkołach w Strzyżowicach oraz
Sarnowie.
Ośrodek Pomocy Społecznej przy
współpracy z Gimnazjum, UKS
Gimnazjum i Stowarzyszeniem
Sportowa Gmina Psary, pod opieką
nauczycieli wychowania fizycznego:
Jacka Grzywnowicza, Andrzeja Sztoka,
Andrzeja Olszewskiego, Adama

Adamczyka przeprowadził zajęcia
rekreacyjno – sportowe: piłki
koszykowej, piłki nożnej, siatkówki,
badmintona i tenisa stołowego w czasie
Ferii Zimowych w Gminie Psary
pt. „Ferie bez Narkotyków” na sali
gimnastycznej Gimnazjum.
Celem było zagospodarowanie
czasu wolnego dzieciom i młodzieży w
sposób aktywny i bezpieczny bez
narkotyków i innych używek.
W zajęciach rekreacyjno –
sportowych uczestniczyło łącznie 91
osób w grupach wiekowych: szkoły
podstawowej, gimnazjum i

ponadgimnazjalnej.
Uczestnicy otrzymali zakupiony
sprzęt sportowy w postaci piłek do
kosza, nogi, siatkówki, rakietek do tenisa
stołowego, piłeczek do tenisa
stołowego, karimatę, okolicznościowe
dyplomy i statuetki z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
o wartości 1000 zł.
Natomiast w bibliotece w każdej filii
w godzinach otwarcia odbywały się
„Bajkowe popołudnia”, czyli czytanie
bajek, prowadzone były również zajęcia
rozwijające dla najmłodszych oraz
prezentacja filmów. GOK i OPS.

Zbуjnicki wieczуr w Preczowie
W niedzielny wieczуr 24 lutego w
Ośrodku Kultury w Preczowie,
gościliśmy kapelę gуralską ze Szczyrku.
Rodowici „Zbуjnicy” wystąpili w swoim
popisowym programie gуralskiej
biesiady, pełnej humoru oraz muzyki.

Kapela, zapraszając widownię do
wspólnego śpiewania, zagrała tradycyjne
melodie, pieśni i przyśpiewki góralskie,
prezentując jednocześnie kulturę,
zwyczaje oraz charakterystykę Beskidu
Śląskiego, regionu podhalańskiego oraz

Kapela „Zbójnicy” bawiła w niedzielny wieczór mieszkańców gminy.

Kulturalny marzec
Wójt Gminy Psary
oraz
Proboszcz Parafii
p.w. Św Apostołów Piotra i Pawła w Psarach
serdecznie zapraszają na

MISTERIUM
WIELKOPOSTNE
w wykonaniu
Chуru Parafialnego
Św. Cecylii z Rudy Śląskiej,
które odbędzie się
17 marca o godz. 17:00
w Kościele p.w. Św Apostołów
Piotra i Pawła w Psarach

ZAPRASZAMY

okolic.
Program muzyczny przeplatany
solidną dawką humoru, cieszył się
dużym zainteresowaniem
publiczności, która co chwilę salwą
śmiechu i
gorącymi brawami
nagradzała występujących artystów.
Na zakończenie występu, licznie
zgromadzona publiczność, gromkimi
brawami podziękowała kapeli za
występ, zachęcając artystów do bisów.
„Dobra muzyka, świetny humor
oraz sala wypełniona po brzegi
mieszkańcami świadczą o tym, że takie
wydarzenia w naszej gminie cieszą się
coraz większym zainteresowaniem i
aprobatą mieszkańców, dlatego na
pewno nie będzie to ostatni tego typu
koncert, który zorganizujemy. powiedziała dyrektor GOK Anna
Nagły. GOK

Wójt Gminy Psary
oraz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
zapraszają na koncert

`
„PAZUR” SPIEWA
NIEMENA
poświęcony twórczości

Czesława Niemena,
który odbędzie się
24 marca o godz. 17:00
w Ośrodku Kultury w Sarnowie.
Wystąpią:
Roman Wojciechowski - śpiew
Stanisław Witta - piano
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Stop porzucaniu zwierząt!
Co roku w naszej gminie
odnotowujemy przypadki porzucenia
zwierząt: psуw oraz kotуw,
zwierzętom nie zawsze udaje się
znaleźć nowy dom, często muszą one
trafić do schroniska.
Posiadanie psa lub kota daje
właścicielowi z pewnością sporo
korzyści, ale wiążą się z tym również
obowiązki. Pies czy kot może stać się
naszym najlepszym przyjacielem który,
tak samo jak my, czuje ból i cierpi.
Trudno mu jest więc zrozumieć swojego
pana, który najpierw opiekuje się nim,
przytula, a następnie porzuca.
Niestety do Urzędu Gminy Psary co
jakiś czas zgłaszane są przypadki
porzucania psów na ulicy, lub co gorsza,
zwierząt pozostawionych na uwięzi.
Rok temu informowaliśmy Państwa na
łamach naszej gazety o przypadku
pozostawienia psa w lesie uwięzionego
na smyczy przy mrozie -20 stopni. Jego
życie uratował jeden z mieszkańców. W
tym roku gmina została poinformowana
przez wolontariuszkę fundacji „Pro
Animali” o kolejnym przypadku
porzucenia czworonoga przypiętego do
budy, pozostawionego bez wody i
jedzenia.
Utrzymywanie zwierząt w
niewłaściwych warunkach bytowania, w
tym utrzymywanie ich w stanie rażącego
zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w
pomieszczeniach albo klatkach
uniemożliwiających im zachowanie
naturalnej pozycji oraz porzucanie jest

traktowane w świetle naszego prawa
jako znęcanie się nad zwierzętami, za
które może zostać sprawcy wymierzona
kara pozbawienia wolności lub
finansowa.
Przepisy, które weszły w życie 1
stycznia 2012 r. zaostrzają kary
nakładane na osoby źle traktujące
zwierzęta. Za znęcanie się nad
zwierzęciem grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności (wcześniej był to
rok). W przypadku znęcania się nad
zwierzęciem ze szczególnym
okrucieństwem sprawcy grozi zaś kara
do 3 lat pozbawienia wolności
(wcześniej dwa lata). Ponadto, sąd może
orzec wobec osoby, która znęcała się
nad zwierzętami zakaz posiadania
zwierząt na okres do 10 lat, jak również
nawiązkę w wysokości od 500 zł do
100000 zł na cel związany z ochroną
zwierząt.
Pamiętajmy, że jako właściciele
zwierzęcia domowego mamy
obowiązek zapewnienia mu
pomieszczenia z dostępem do światła
dziennego, chroniącego przed zimnem,
upałami i opadami atmosferycznymi.
Zwierzę znajdujące się w takim
pomieszczeniu powinno mieć
możliwość swobodnej zmiany pozycji
ciała, dostęp do odpowiedniej karmy i
wody. Na właścicielu spoczywa
również odpowiedzialność za wszystkie
szkody wyrządzone przez jego zwierzę.
Decydując się na zwierzę
zastanówmy się czy będziemy mieli z

kim je zostawić pod opieką w razie
naszego wyjazdu, czy będziemy mieć
czas na opiekę nad nim. Posiadanie
zwierzęcia nie wiąże się tylko z samymi
przyjemnościami. Poza wyżywieniem
pomyślmy również o zapewnieniu
odpowiedniej opieki medycznej. W
naszej gminie częstym problemem jest
w najlepszym razie porzucanie małych
zwierząt, kotów lub psów, (zdarza się,
że zwierzęta są zabijane zaraz po
narodzeniu) właściciele tych
czworonogów tłumaczą się zazwyczaj
tym, że nie mają pieniędzy na
wyżywienie kolejnych zwierząt.
Sterylizujmy zwierzęta, jest to wydatek
jednorazowy, który uchroni nas od
wielu problemów wiążących się z
niekontrolowaną rozrodczością
zwierząt. Mitem jest, że każda suka oraz
kotka musi choć raz urodzić młode.
Potomstwo nie jest im wcale potrzebne
do zdrowia i szczęścia. Kastracja jest
prostym zabiegiem, który uchroni nasze
zwierzę przed wieloma śmiertelnymi
chorobami.
Marzec jest miesiącem
ogуlnopolskiej akcji sterylizacji
zwierząt w związku z tym wiele
gabinetуw w tym okresie oferuje zniżki
na te zabiegi. Ich listę znajdziemy na
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.akcjasterylizacji.pl.
Dbajmy o nasze zwierzęta, które
obdarzają nas miłością bezwarunkową,
odwdzięczmy im się tym samym. Red.

Bolesław Ciepiela zajął II miejsce w konkursie gazety „Gуrnik”
W grudniu 2012 r. rozstrzygnięty
został konkurs z okazji 20-lecia
rejestracji odrodzonego Związku
Zawodowego Gуrnikуw w Polsce.
Bolesław Ciepiela, mieszkaniec naszej
gminy, zajął II miejsce w kategorii
literackiej.
Tytuł konkursu brzmiał: „20 lat od
rejestracji ZZG w Polsce i ponad 100 lat
tradycji związkowej – refleksje o roli

związków zawodowych i obliczach
polskiego górnictwa”.
Podczas centralnej akademii
barbórkowej ZZG w Katowicach
nagrodzono zwycięzców konkursu.
Konkurs przeprowadzono w dwóch
kategoriach: plastycznej i literackiej. W
kategorii literackiej II miejsce zajął mgr
inż. Bolesław Ciepiela - pisarz, literat,
kronikarz. Laureat jest autorem 9

książek o zagłębiowskich kopalniach
węgla. Prezesuje Stowarzyszeniu
Inżynierów i Techników Górnictwa
Koło „Zagłębie” w Będzinie. Od trzech
lat uczestniczy w Międzynarodowych
Sympozjach „Geotechnika”
organizowanych w Ustroniu przez
Politechnikę Śląską w Gliwicach,
Wydział Górnictwa i Geologii, gdzie
wygłasza referaty. J.Cz.

Wspomnienie o Reginie Łukasik
31.01.2013 r. zmarła emerytowana
nauczycielka Regina Łukasik.
Urodziła się 31.03.1917 roku w
Gródkowie. Była żoną Adolfa Łukasika i
córką Czesława Nikodema i Zofii z
domu Jeszke. Urodziła czterech synów:
Leszka, Jacka, Wojciecha i Andrzeja. W
1935r. ukończyła Państwowe
Seminarium Nauczycielskie Męskie im.
Adama Mickiewicza w Sosnowcu.
Regina Łukasik swoją pracę

pedagogiczną rozpoczęła w Szkole
Podstawowej w Psarach w 1953 roku
(obecnie Gimnazjum), jako
nauczycielka matematyki i wychowania
muzycznego. Prowadziła chór
dziecięco-młodzieżowy, aktywnie
włączała się w różne działania
społeczno-kulturalne. Była osobą
niezwykle skromną, o wielkiej tolerancji
i kulturze, która z oddaniem poświęcała
się nauczaniu i wychowaniu młodzieży.

Zawsze powtarzała: „Gdybym miała
urodzić się jeszcze raz, na pewno
zostałabym pedagogiem”. Była
nauczycielem o nowatorskim podejściu
do zajęć dydaktycznych, tworzyła,
zapisywała i komponowała utwory na
skrzypce i pianino. Po przejściu na
emeryturę w 1976r. jeszcze przez dwa
lata pracowała w Szkole Podstawowej
w Gródkowie. B.C.
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OGŁOSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Będzinie zaprasza
wszystkie osoby zainteresowane na
bezpłatne szkolenie przeprowadzone
przez pracownika tutejszego Urzędu
w zakresie:
Kasy rejestrujące w roku 2013,
które odbędzie się w siedzibie Urzędu
Skarbowego w Będzinie ul. I Armii
Wojska Polskiego 1 (sala nr 72) w dniu
18 marca 2013r. o godzinie 11°°.
Osoby zainteresowane proszone są o
zgłoszenie swojego uczestnictwa do 15
marca 2013 r. pod nr. tel. 32 762 77 39,
32 762 77 00 (fax 32 762 77 06) lub
pocztą elektroniczną na adres:
us2402@sl.mofnet.gov.pl
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo
wiosennego słońca
oraz samych sukcesów.
Zbigniew Meres
Senator PR

ZAPROSZENIE
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE ZAPRASZA
W DNIU 16 MARCA 2013 ROKU (SOBOTA)
W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00
NA „D Z I E Ń O T W A R T Y”
URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE
W tym dniu osoby zainteresowane będą mogły:
1. Zapoznać się z organizacją pracy Urzędu.
2. Złożyć zeznanie podatkowe za 2012 rok.
3. Uzyskać informacje podatkowe m.in. w zakresie:
ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012
rok,
zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem
mieszkaniowym,
możliwości składania zeznań oraz deklaracji drogą elektroniczną.
4. Załatwić inne sprawy podatkowe.
5. Wypełnić ankietę na temat „Badania zadowolenia i oczekiwań klienta”.
KASA CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
oraz
Dyrektor Oddziału Aviva Andrzej Matusz,
serdecznie zapraszają na spotkanie, którego tematami będą:
Oferta Samorządu Gminy dla Przedsiębiorcуw,
Planowanie spadkowe,
Plan sukcesji majątkowej w rodzinie i w firmie,
które odbędzie się 21 marca 2013 r.
o godz. 17:00
w Ośrodku Kultury w Sarnowie, ul. Szkolna 3.

Mistrzostwa Gminy Psary w tenisie stołowym
Wуjt Gminy Psary
zaprasza mieszkańcуw

na Mistrzostwa Gminy
w tenisie stołowym,
ktуre odbędą się
24 marca (niedziela) 2013 r,
w Gimnazjum w Psarach.
Harmonogram mistrzostw:
8:30 - 9:30 - zapisy
10:00 - rozpoczęcie rozgrywek
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Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 267 44 920
fax. 32 294 49 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nakład: 2000 egz.

Uczestnicy będą
rywalizować
w kategoriach zależnie od
wieku i płci.
Zapisy przyjmowane są na
miejscu w dniu imprezy!
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 1, 42 - 512 Psary
tel. (32) 267-22-71
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Przekaż swуj 1% podatku potrzebującym
Od 2007 roku obowiązują przepisy dotyczące możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego od osуb fizycznych
dla organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy mieszkańcуw do przekazania swojego jednego procenta dla organizacji
pożytku publicznego pomagających potrzebującym mieszkańcom naszej gminy: Magdzie Sobczyk, Oli Mosioł i Weronice
Wyderce. Pomуżmy osobom potrzebującym, mieszkającym obok nas! Red.

Pomoc dla Magdy

Aby pomóc Magdzie należy wpisać na
rozliczeniu PIT w rubryce nr 125 0000248546, w rubryce
128. Magda Sobczyk

Magda Sobczyk to dwuletnia
dziewczynka, która wraz z rodzicami oraz
starszą siostrą Wiktorią mieszka w Dąbiu.
Magda jest bardzo radosną dziewczynką,
która bardzo lubi tańczyć na swój
dziecięcy sposób. Lubi słuchać muzyki
oraz we wszystkim naśladować swoją
siostrę.
Problemy zdrowotne dziewczynki
zaczęły się w maju 2011 roku, kiedy to
trafiła na oddział Neurochirurgii
Dziecięcej Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam
lekarze zdiagnozowali u Madzi guz splotu
naczyniówkowego komory bocznej
prawej. 1 czerwca 2011 roku

dziewczynka przeszła operację
częściowego usunięcia guza. 9 sierpnia
2012 roku Magda przeszła kolejną
operację usunięcia pozostałości guza.
Obecnie dziewczynka ma niedowład
lewostronny oraz podejrzenie, że
niedowidzi na prawe oczko.
Dziewczynka czeka na rezonans
magnetyczny, którego wyniki pokażą czy
będzie potrzebna kolejna operacja.
Koszty leczenia osób chorych
onkologicznie są bardzo wysokie, dlatego
Państwa pomoc jest potrzebna, aby
wesprzeć rodzinę w tych trudnych
chwilach. Ewelina Sobczyk

Pomoc dla Oli
Ola w listopadzie skończy 15 lat , od
ósmego roku życia była uznawana za
dziecko z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Po serii badań okazało się,
że postawiona diagnoza jest błędna, a
Ola ma wadę pogranicza czaszkowo szyjnego, która musi być zoperowana.
Niestety zanim doszło do operacji w
2007r. Ola upadła i w miejscu wady
doszło do urazu a w jego następstwie do
porażenia czterokończynowego i
niewydolności oddechowej.
Niemożliwe stało się wykonanie
najmniejszego ruchu oraz samodzielne
oddychanie. Po długotrwałym leczeniu
w szpitalu, Ola została objęta
programem wentylacji domowej i
przebywa w domu. Cały czas jest
intensywnie rehabilitowana w domu
o r az n a r e g u l ar n y ch t u r n u s ach

rehabilitacyjnych. Stan zdrowia Oli
ulega poprawie. Z pomocą jest w stanie
pokonać na własnych nogach
niewielkie odcinki. Respiratora używa
w nocy i w trakcie odpoczynku.
Zachęcani poprawą pragniemy
zapewnić Oli ciągłość rehabilitacji,
jednak jej koszty stale rosną. Konieczna
jest także wymiana wózka na bardziej
aktywny i większy. Wszystkie te koszty
znacznie przekraczają nasze
możliwości finansowe. Aby nadal
walczyć o lepsze, bardziej samodzielne
życie dla Oli zmuszeni jesteśmy
zwracać się z prośbą o wsparcie
finansowe do Państwa. Licząc, że nie
pozostaną Państwo obojętni na naszą
prośbę z góry serdecznie dziękujemy.
Monika i Jacek Mosioł

Aby pomóc Oli należy wpisać na
rozliczeniu PIT w rubryce nr 125 0000037904, w rubryce 128. MOSIOŁ
ALEKSANDRA 1335

Pomoc dla Weroniki
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o
pomoc dla naszej córki Weroniki, u której
stwierdzono czterokończynowe
mózgowe porażenie dziecięce. Weronika
jest studentką I roku i osiąga bardzo dobre
wyniki w nauce. Jej największym
marzeniem jest samodzielność, aby to
osiągnąć córka wiele godzin poświęca na
rehabilitację. Korzysta z bardzo drogiego
sprzętu rehabilitacyjnego i uczestniczy w
specjalistycznych turnusach
rehabilitacyjnych. Koszty rehabilitacji są
bardzo wysokie, na przykład 4 tygodniowy pobyt w ośrodku
rehabilitacyjnym to kwota 12700 zł.

Mimo trudności optymistycznie patrzymy
w przyszłość i walczymy o samodzielne
jutro Weroniki.
Za każde wsparcie, każdy
najdrobniejszy gest, a także chwilę
zadumy, jaką wywołają nasze słowa z
całego serca dziękujemy.
Ewa i Waldemar Wyderka
Aby pomóc Weronice w rozliczeniu
rocznych należy wpisać w rubrykach:
124 - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”, w 125 - 0000037904, w 128 REHABILITACJA WERONIKI WYDERKA
NR 348

TU MIESZKAM
TU PŁACĘ PODATEK
DOCHODOWY
CZY MУJ PODATEK DOCHODOWY WPŁYWA NA ROZWУJ GMINY?
Udział w podatku dochodowym płaconym przez mieszkańców to dla gminy Psary podstawowe źródło dochodu. W
2012 r. do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 10, 7 mln zł, co stanowi około 40% wszystkich dochodów gminy. To dzięki
tym pieniądzom utrzymujemy wysoki poziom szkół i przedszkoli, oświetlamy i remontujemy drogi, utrzymujemy
komunikację autobusową, czy wreszcie budujemy nowe drogi, chodniki, sieć wodociągową oraz boiska i place zabaw.
Zgodnie z przepisami 38 % podatku dochodowego płaconego przez każdą pracującą osobę zamieszkującą na terenie
gminy traﬁa do jej budżetu. Co ważne nie trzeba być zameldowanym na terenie gminy Psary, by zasilić ją swymi podatkami.

CO ZROBIĆ, BY PODATEK TRAFIŁ DO GMINY PSARY?
Jeśli jesteś zameldowany poza gminą Psary, a mieszkasz na jej terenie to powinieneś zgłosić faktyczne miejsce
zamieszkania do Urzędu Skarbowego na formularzu ZAP-3 lub w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT. Jest to obowiązek,
który wynika z Ustawy o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników.
Nie ﬁnansuj mieszkańcom innych miast inwestycji, z których nie będziesz korzystać i już dziś zacznij płacić podatek
dochodowy w miejscu swojego zamieszkania, czyli w gminie Psary.

MINIMALNE FORMALNOŚCI
Wystarczy tylko poinformować Urząd Skarbowy o zamieszkiwaniu w gminie Psary. Nie trzeba zmieniać miejsca
zameldowania ani wymieniać dowodu osobistego czy prawa jazdy.
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PROSTE METODY, ABY PODATKI
TRAFIŁY TAM, GDZIE MIESZKASZ

W rocznym zeznaniu
podatkowym PIT podajemy
swoje miejsce zamieszkania na
terenie gminy Psary.

2
W ciągu roku wypełniamy i przesyłamy formularz ZAP 3 do Urzędu Skarbowego.
Poznaj 3. proste kroki do wypełnienia ZAP 3.

Mity na temat miejsca
płacenia podatku dochodowego
Tylko osoby zameldowane na
terenie gminy wspierają ją swoim
podatkiem dochodowym - FAŁSZ!
Nie trzeba zmieniać adresu
zameldowania, wystarczy zgłosić w
Urzędzie Skarbowym faktyczne miejsce
zamieszkania na terenie gminy Psary.
Zmiana miejsca płacenia podatku
dochodowego wiąże się z dużymi
formalnościami i zmianą innych
dokumentów - FAŁSZ!
Poinformowanie Urzędu Skarbowego o
zamieszkiwaniu na terenie gminy Psary
nie wiąże się z koniecznością wymiany
dowodu osobistego czy prawa jazdy.
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Zadzwoń na nr 32 29 44 945, lub przyjdź do Urzędu Gminy
Psary, by pobrać formularz ZAP 3, możesz go też ściągnąć z
Internetu pod adresem: www.psary.pl/zap3
Nasz pracownik w biurze podawczym pomoże wypełnić
formularz, możesz też skorzystać ze wzoru znajdującego się
na: www.psary.pl/zap3wzor
Wyślij pocztą lub dostarcz wypełniony formularz na adres:
Urząd Skarbowy w Będzinie, ul. Armii Wojska Polskiego 1, 42
– 500 Będzin.

Płać podatek dochodowy w miejscu
zamieszkania - on wrуci do Ciebie
w postaci nowych inwestycji,
z ktуrych będziesz korzystać!

