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Ruszy³y zajêcia dzieciêcego zespo³u folklorystycznego
Od miesi¹ca dzieci z
terenu gminy Psary
maj¹ okazjê uczêszczaæ na zajêcia
Dzieciêcego Zespo³u
Folklorystycznego na
których ucz¹ siê
podstaw tañca.
Prowadz¹c¹ jest
Karolina Szendera,
solistka Zespo³u Pieœni
i Tañca Œl¹sk w którym
wystêpuje od 1993 r.,
absolwentka instruktorskiego kwalifikacyjnego kursu z dziedziny Tañca Ludowego
w Krakowie. Przyszli
tancerze pod opiek¹
tak wykwalifikowanego instruktora æwicz¹
w Szkole Podstawowej
w D¹biu, by ju¿ tej
jesieni daæ pierwszy
wystêp. Na razie w próbach bierze
udzia³ blisko 30 osób.
- Myœlê, ¿e ju¿ po miesi¹cu zespó³
powinien siê ju¿ uformowaæ tak, aby
jego mali cz³onkowie stworzyli zgran¹
grupê. Dziêki takim próbom dzieci
naucz¹ siê nie tylko odpowiedniej
postawy oraz koordynacji ruchowej, ale
równie¿ dyscypliny. - powiedzia³a
instruktorka Karolina Szendera.
Gminny Oœrodek Kultury z³o¿y³
wniosek do Lokalnej Grupy Dzia³ania na

Mali tancerze podczas æwiczeñ.

zakup 60 strojów i butów z unijnych
funduszy, wartoœæ tego projektu wynosi
40 980 z³ brutto, a wyniki naborów
wniosków bêd¹ znane oko³o lipca.
„Próby s¹ bardzo fajne, razem z
kolegami i kole¿ankami mo¿emy
nauczyæ siê nowych tañców i wspólnie
pobawiæ” - powiedzia³ jeden z
uczestników zajêæ. Z pomys³u
utworzenia takiego zespo³u ciesz¹ siê
nie tylko dzieci, ale równie¿ rodzice.
- Inicjatywa stworzenia takiego zespo³u

by³a strza³em w dziesi¹tkê, kultywowana
jest dziêki niemu tradycja, dzieci maj¹
szansê na rozwój nie tylko fizyczny, ale
równie¿ intelektualny. - mówi Justyna
Kubiczek, mama Kingi, której zajêcia
sprawiaj¹ du¿¹ frajdê.
Dzieci, które chc¹ wst¹piæ do Zespo³u
wci¹¿ mo¿na zapisaæ w Gminnym
Oœrodku Kultury w Gródkowie,
osobiœcie, poczt¹ e-mail gok@psary.pl
lub telefonicznie (0-32) 267 22 59.
Serdecznie zapraszamy ! Red.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych sk³adamy wszystkim
mieszkañcom
¿yczenia zdrowia i pogody ducha
oraz serdecznych spotkañ
w gronie rodziny i wœród przyjació³.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jacenty Kubica

Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ
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Bezp³atna nauka p³ywania w naszej gminie bêdzie kontynuowana
Stowarzyszenie Sportowa Gmina
Psary w tym roku po raz kolejny bêdzie
organizowa³o bezp³atne zajêcia nauki
p³ywania dla uczniów szkó³
podstawowych z Gminy Psary.
Uczniowie bêd¹ mogli korzystaæ z
zajêæ dziêki œrodkom z funduszu
Departamentu Rozwoju i Promocji
Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
oraz wsparciu z bud¿etu Gminy Psary.
Ca³kowity koszt tego zadania bêdzie
wynosi³ 24 000 z czego Ministerstwo da
15 000 , a Gmina Psary 9 000. Z nauki
p³ywania tygodniowo bêdzie mog³o

skorzystaæ 52 uczniów ze
szkó³ podstawowych z
terenu gminy, w okresie
kwiecieñ - listopad.
Objêtymi nimi zostan¹
dziewiêciolatkowie
poniewa¿ s¹ ju¿ na tyle
samodzielni, aby jeŸdziæ
na basen bez opieki
rodziców. Pierwszeñstwo
w zapisach maj¹ dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych
znajduj¹cym siê w D¹browie Górniczej oraz z problemami zdrowotnymi. Z ¹ b k o w i c a c h ,
a
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê na basenie w programie weŸmie udzia³ dwóch
wolontariuszy, którzy bêd¹ pomagaæ w
organizacji i prowadzeniu zajêæ.
- Zesz³oroczne zajêcia cieszy³y siê
du¿ym powodzeniem wœród uczniów.
Dziêki nim dzieci poprawi³y swoj¹
kondycjê fizyczn¹, uda³o nam siê
równie¿ pomóc w leczeniu ich wad
postawy i krêgos³upa. - mówi Adam
Adamczyk Prezes Stowarzyszenia. O
poprzedniej edycji pozytywnie
wypowiadali siê rodzice. W ci¹gu roku
znacznie poprawi³a siê kondycja mojego
syna, jego organizm siê zahartowa³, a
przede wszystkim nauczy³ siê
systematycznoœci i samodzielnoœci. Wiele dzieci na zajêciach dziêki æwiczeniom oswaja lêk przed wod¹.
mówi jedna z mam. Red.

Wiêcej zajêæ sportowych w naszych szko³ach
22 marca Wójt Gminy Psary
rozstrzygn¹³ konkurs ofert na realizacjê
z ad añ p u b l i c z n y ch w za kr e s i e
wspó³pracy i upowszechniania kultury
fizycznej.
Do podzia³u by³o 120 tys. z³. Jak co
roku wsparciem zosta³y objête kluby
pi³karskie (LKS Iskra Psary, Klub
Sportowy B³êkitni Sarnów, Klub
Sportowy Góra Siewierska, LKS Jednoœæ
Strzy¿owice, Orze³ D¹bie, B³yskawica

Preczów) na prowadzenie rozgrywek w
A i B klasie na ³¹czn¹ kwotê 82 000 z³.
26 500 z³. trafi³o do Stowarzyszenia
Sportowa Gmina Psary a 11 500 z³. do
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Gimnazjum. Dziêki dotacji utrzymane
zostan¹ zajêcia sportowe w szko³ach,
które do tej pory prowadzono, ale
pojawi¹ siê te¿ nowe.
Od pocz¹tku kwietnia rusz¹ w
szko³ach podstawowych zajêcia z
koszykówki dla
uczniów klas
trzecich i czwartych oraz zajêcia z
tenisa sto³owego
na których
uczniowie od
podstaw bêd¹
mogli nauczyæ siê
gry pod okiem
doœwiadczonego
instruktora.
Planuje siê, ¿e
do koñca czerwca
treningi koszykarskie bêd¹
odbywa³y siê w
Szko³ach Podsta-

wowych w Sarnowie, Gródkowie, D¹biu
i Strzy¿owicach, a wyró¿niaj¹cy siê
m³odzi sportowcy stworz¹ gminne
sekcje koszykówki i tenisa sto³owego, w
których pod okiem fachowców bêd¹
doskonalili swoje umiejêtnoœci, jak
równie¿ uczestniczyli w rozgrywkach
lokalnych i regionalnych. Wójt uzyska³
równie¿ zapewnienie o wsparciu i
mo¿liwoœci objêcia patronatem naszej
m³odzie¿owej dru¿yny koszykarskiej
przez I ligowy klub MKS D¹browa
Górnicza. Prezes klubu Pawe³ Gradzik
wyrazi³ chêæ nawi¹zania wspó³pracy i
pomocy w szkoleniu m³odych adeptów
tej dyscypliny sportu. Wspó³praca da
szansê m³odym sportowcom z gminy
Psary na rywalizacjê na arenie
regionalnej i krajowej.
Podobnie jak w ubieg³ym roku
znacz¹ce œrodki z naszego bud¿etu
przeznaczymy na wspó³pracê ze
stowarzyszeniami sportowymi.
Finansujemy nie tylko budowê 6
nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych,
ale równie¿ wspieramy organizacjê
zajêæ sportowych zarówno dla doros³ych
jak i dla dzieci. - mówi Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ. Red.
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Nabór szeœciolatków do szkó³ trwa
Jak ju¿ informowaliœmy wczeœniej 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 6letnie edukacji szkolnej. Na prze³omie
lutego i marca odby³y siê sotkania z
rodzicami przedszkolaków, na których
przedstawiono ofertê szkó³ i starano siê
odpowiedzieæ na wszystkie pytania.
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
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.

Ka¿da z naszych szkó³ wyposa¿ona jest w
zestaw multimedialmny

P o n i e w a ¿
wszystkie nasze
szko³y s¹ gotowe na
p r z y j ê c i e
szeœciolatków
chcemy zachêciæ
ich rodziców do
pos³ania swoich
pociech do I klas. W
utworzonych
Zespo³ach szkolno przedszkolnych w
S a r n o w i e i
Strzy¿owicach
dzieci szeœcioletnie
po obowi¹zkowych
K¹cik dla klas I szkó³ podstawowych.
zajêciach w szkole
bêd¹ mog³y, jeœli
siê g³ównie na nauce, ale tak¿e na
¿ycz¹ sobie tego ich rodzice, przejœæ do zabawie. Wysy³aj¹c wczeœniej swoje
przedszkola i byæ objête darmow¹ dziecko do szko³y unikniemy:
opiek¹ przedszkoln¹ do 16.00 z
- skumulowania siê dzieci z dwóch
mo¿liwoœci¹ skorzystania z posi³ku na roczników w jednym roku szkolnym na
zasadach obowi¹zuj¹cych w danej ka¿dym poziomie edukacji (problemy z
placówce wychowania przedszkolnego. dostaniem siê do dobrej szko³y œredniej,
Szeœciolatki bêd¹ce tak¿e uczniami bêd¹ czy uczelni, wiêksza konkurencja na
mia³y mo¿liwoœæ skorzystania z rynku pracy),
bezp³atnych zajêæ rozwijaj¹cych i
- problemów zwi¹zanych z
w y r ó w n a w c z y c h w r a m a c h dwuzmianowoœci¹ pracy szko³y, któr¹
realizowanego w szko³ach unijnego zagro¿ona jest Szko³a Podstawowa w
projektu „Jestem wyj¹tkowy” dla klas I- Strzy¿owicach w 2014 r
III, co jest wa¿ne ze wzglêdu na fakt, i¿
- powtarzania przez dziecko
d a r m o w e z a j ê c i a d o d a t k o w e zbli¿onych partii materia³u na etapie
r e a l i z o w a n e p r z e z p r z e d s z k o l a edukacji przedszkolnej i klasy I szko³y
finansowane z projektu unijnego, podstawowej.
koñcz¹ siê w czerwcu 2012 r.
Dzieci szeœcioletnie s¹ w wiêkszoœci
Pozostawiaj¹c dziecko dalej w gotowe do rozpoczêcia nauki w szkole.
przedszkolu w grupie zerowej, rodzic po Programy przedszkolne doskonal¹
5 godzinach realizacji podstawy wczeœniej nabyte przez dziecko
programowej za ka¿d¹ dodatkow¹ umiejêtnoœci poprzez stawianie mu do
godzinê pobytu w placówce bêdzie rozwi¹zania coraz trudniejszych zadañ.
musia³ od wrzeœnia zap³aciæ 2 z³.
Jeœli wiêc rodzice nie zdecyduj¹ siê
Gminne szko³y posiadaj¹ klasy pos³aæ dziecka szeœcioletniego do szko³y
d o s t o s o w a n e d o n a u c z a n i a a zostanie ono jeszcze rok w edukacji
szeœciolatków. W salach zajêciowych przedszkolnej to bêdzie doskonali³o i
znajduje siê specjalny k¹cik do zabaw z rozwija³o posiadane ju¿ umiejêtnoœci.
dywanem oraz meble dostosowane do
Red.
szeœcioletnich dzieci. Lekcje nie opieraj¹

Skradziono kratki œciekowe na ul. Granicznej
Niespe³na pó³ roku po zakoñczeniu
inwestycji jak¹ by³a budowa ulicy
Granicznej w Psarach w nocy z 18 na 19
marca skradziono z niej 20 kratek
œciekowych. Ze wzglêdu na wysokie
koszty zakupu kratek stalowych oraz
ryzyko ich ponownej kradzie¿y gmina
zast¹pi³a je kratkami betonowymi za
1500 z³ . Wartoœæ skradzionego mienia
wynosi³a oko³o 6500 z³.
Dokonanie tak zuchwa³ej kradzie¿y
to nie tylko wydatek dla gminy, ale
przede wszystkim jest to stwarzanie

zagro¿enia dla ¿ycia ludzi.
Z³odzieje w trakcie feralnego
weekendu skradli tak¿e kilkadziesi¹t
kratek w gminach Bobrowniki i Piekary
Œl¹skie. Wójt Gminy Psary zg³osi³ sprawê
na policjê, która dziêki informacji jednej
z mieszkanek po tygodniu odnalaz³a
sprawców i skradzione kratki (niestety
ju¿ rozbite) na sk³adowisku z³omu w
£agiewnikach. Zarzuty zosta³y ju¿
przedstawione sprawcom, którzy
przyznali siê do winy. Red.

Na ul. Granicznej zosta³o skradzionych 20
kratek œciekowych.
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Wiosenne porz¹dki z g³ow¹
W ostatnich tygodniach marca zima
dobieg³a koñca w zwi¹zku z czym
wkraczamy w okres wiosennych
porz¹dków. Zawracamy siê z proœb¹ do
mieszkañców Gminy Psary o
utrzymywanie czystoœci przed ich
posesjami.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008)
w³aœciciele nieruchomoœci s¹
zobowi¹zani do uprz¹tniêcia
zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci.
Prosimy zatem o uprz¹tniêcie
nieczystoœci znajduj¹cych siê na
chodnikach przed posesjami.
Apelujemy równie¿ o nie wypalanie
traw na ³¹kach i pastwiskach.
Pamiêtajmy, ¿e jest to czyn karalny, a
takim dzia³aniem szkodzimy
œrodowisku, a równie¿ bezpoœrednio
sobie. Mitem jest, ¿e stan gleby na której
wypalimy trawy bêdzie lepszy, taki
proceder prowadzi wrêcz przeciwnie do
wyja³owienia gleby a ogieñ zabija ¿yj¹ce
w trawie zwierzêta i mikroorganizmy
(bakterie i grzyby). Ponadto zgodnie z
art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z
2009r. Nr 151, poz. 1220) kto wypala
³¹ki, pastwiska, nieu¿ytki, rowy, pasy
przydro¿ne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary podlega karze
aresztu lub grzywny.
Wypalania traw zabrania równie¿ art.
30 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr
12, poz. 59), który mówi, ¿e w lasach
oraz na terenach œródleœnych, jak

równie¿ w odleg³oœci do 100 m od
granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i
czynnoœci mog¹cych wywo³aæ
niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci:
1) rozniecania ognia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez
w³aœciciela lasu lub nadleœniczego;
2) korzystania z otwartego p³omienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozosta³oœci roœlinnych.
W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy
o rozs¹dek!!! NIE WYPALAJ TRAW!!!
Podczas wiosny w naszej gminie
pracownik ds. ochrony œrodowiska
przyjmuje równie¿ du¿o zg³oszeñ dot.
nielegalnych miejsc sk³adowania
odpadów komunalnych oraz sprzêtu
RTV. Odpady te s¹ wywo¿one do lasów,
lub na pobliskie ³¹ki. Przypominamy, ¿e
zgodnie z przepisami w³aœciciel
nieruchomoœci jest zobowi¹zany do
zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych. Zgodnie
z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach, kto nie
wykonuje obowi¹zków wynikaj¹cych z
cytowanej ustawy oraz Regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Psary podlega karze
grzywny.
Ponadto przypominamy, ¿e w³aœciciel
posesji na której zlokalizowane jest
dzikie sk³adowisko odpadów zostaje
zobowi¹zany do jego uprz¹tniêcia. W
naszej gminie dzia³a Punkt Zbiórki
Sprzêtu RTV i AGD, który mieœci siê w
D¹biu obok remizy OSP na ul.
Pocztowej, czynny w poniedzia³ki od
13.00 do 17.00 oraz czwartki od 15.00
do 17.00.
Koszt wywozu œmieci komunalnych

nie jest wysoki, a spalanie ich w piecu
niszczy œrodowisko naturalne, a co za
tym idzie nasze zdrowie.
WeŸmy pod uwagê fakt, i¿ domowe
piece nie s¹ przystosowane do spalania
œmieci! W spalarni odpadów proces
utylizacji odpadów odbywa siê w
wysokich temperaturach a piece s¹
wyposa¿one w specjalne filtry. Spalaj¹c
œmieci w domowych paleniskach
doprowadzamy do emisji szkodliwych
substancji, a ponadto doprowadzamy
do zapychania siê kominów sadz¹ co
mo¿e siê skoñczyæ zaczadzeniem,
zapaleniem przewodu kominowego a w
najgorszym przypadku po¿arem
budynku mieszkalnego.
Spalanie œmieci w domowych piecach
w niskich temperaturach – 200-500 oC,
prowadzi do emisji m.in. nastêpuj¹cych
zanieczyszczeñ: py³, tlenek wêgla,
nieorganiczne zwi¹zki chloru,
nieorganiczne zwi¹zki fluoru, tlenki
azotu, dwutlenek siarki oraz metali
ciê¿kich, co z kolei prowadzi do
czêstych chorób nowotworowych czy
astmy.
Ponadto spalanie odpadów w
domowych paleniskach przyczynia siê
równie¿ do odk³adania siê szkodliwych
substancji w glebie oraz wodach
gruntowych co powoduje zatruwanie
owoców i warzyw uprawianych w
domowych ogródkach.
Dbaj¹c o œrodowisko dbamy o siebie i
naszych bliskich. To jakim powietrzem
oddychamy jest dla organizmu tak samo
istotne jak to czym siê od¿ywiamy. Nie
zapominajmy o tym przez ca³y rok!
Anna Kotela - Kierownik Referatu
Przedsiêwziêæ Publicznych.

Zainwestuj w kolektory s³oneczne
Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
uruchomi³ program dla przedsiêwziêæ
w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
- dop³aty na czêœciowe sp³aty kapita³u
kredytów bankowych przeznaczonych
na zakup i monta¿ kolektorów
s³onecznych dla osób fizycznych
posiadaj¹cych prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym albo prawo do
dysponowania budynkiem mieszkalnym
w budowie i wspólnot mieszkaniowych.
Celem programu jest ograniczenie lub
unikniêcie emisji CO2 poprzez
zwiêkszenie produkcji energii cieplnej
ze Ÿróde³ odnawialnych.
Powy¿szy program jest wdra¿any w

latach 2010 – 2014 natomiast
wydatkowanie œrodków nast¹pi w
terminie do 31 grudnia 2015 r.
Nabór wniosków o dotacjê z
NFOŒiGW wraz z wnioskami o kredyt
jest prowadzony w trybie ci¹g³ym
natomiast wnioski nale¿y z³o¿yæ w
banku, który ma zawart¹ umowê o
wspó³pracy z NFOŒiGW – wykaz
banków znajduje siê na stronie
internetowej NFOŒiGW.
Wiêcej informacji w powy¿szym
zakresie znajduje siê na stronie
internetowej NFOŒiGW. Do Urzêdu
Gminy w Psarach zg³osi³y siê do tej pory
nastêpuj¹ce firmy, które deklaruj¹
pomoc przy wype³nianiu wniosków i
kompletowaniu dokumentacji:
1. Energa Obrót S.A., tel. 785 877 653,

firma dodatkowo w razie potrzeby
doje¿d¿a do banku z klientem,
2. CARSTEN Sp. z o.o.w Tychach, tel.
32 329-13-82 ,
3. Hetman-CB Sp. z o.o. w
Micha³owicach, tel. 22 723 94 38. Red.
Informujemy, i¿ Spó³ka
Pañstwowego Holdingu ENERGAObrót S.A. organizuje spotkanie
informacyjne w sprawie
dofinansowania na specjalnych
warunkach zakupu i instalacji
kolektorów s³onecznych w ramach
ogólnopolskiego programu Smart Eco, które odbêdzie siê 12. 04. 2012
r. o godz. 17.00 w Oœrodku Kultury
w Gródkowie
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Projekt „Sukces z Uni¹ Europejsk¹ – szansa dla osób pracuj¹cych
z Gminy Psary oraz gmin s¹siaduj¹cych” rozliczony poprawnie
W grudniu 2011 roku uda³o siê
ostatecznie rozliczyæ projekt „Sukces z
Uni¹ Europejsk¹ – szansa dla osób
pracuj¹cych z Gminy Psary oraz gmin
s¹siaduj¹cych” realizowany od 2009
roku przez Gminny Oœrodek Kultury. W
wyniku kontroli przeprowadzonej
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w
Katowicach, w ubieg³ym roku gmina
Psary musia³a najpierw zwróciæ blisko
100 tys. z³otych przyznanego
dofinansowania, by ostatecznie
otrzymaæ je z powrotem.
Gminny Oœrodek Kultury od 1
wrzeœnia 2009 realizowa³ projekt, w
ramach którego przewidziano
organizacje 20 edycji szkoleñ z zakresu
teoretycznych i praktycznych aspektów
pozyskiwania dofinansowania z Unii
Europejskiej, pod nazw¹ „Sukces z Uni¹
Europejsk¹ – szansa dla osób
pracuj¹cych z Gminy Psary oraz gmin
s¹siaduj¹cych”. Ca³kowita wartoœæ
projektu to 363.761,23 z³. W lutym 2011
roku przeprowadzona zosta³a kontrola
realizacji tego projektu przez
Wojewódzki Urz¹d Pracy w
Katowicach. W toku czynnoœci
sprawdzaj¹cych kontroluj¹cy
sformu³owali kilkanaœcie uwag do
realizacji projektu w okresie, kiedy
Gminnym Oœrodkiem Kultury kierowa³a
dyrektor p. Urszula Nocoñ zatrudniona
tak¿e na podstawie osobnej umowy jako
koordynator projektu - „Sukces z Uni¹
Europejsk¹ – szansa dla osób
pracuj¹cych z Gminy Psary oraz gmin
s¹siaduj¹cych”. W zaleceniach
pokontrolnych najpowa¿niejsze
uchybienia dotyczy³y zastosowanej
przez koordynatora projektu na
prze³omie sierpnia i wrzeœnia 2009 roku
procedury wyboru trenerów
realizuj¹cych szkolenia w ramach
projektu. W opinii prawnej
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Katowicach z dnia 06.04.2011 roku
bêd¹cej czêœci¹ Zaleceñ pokontrolnych
z dnia 12.04.2011 roku czytamy m.in.„W przedmiotowej sprawie, zgodnie ze
szczegó³owym bud¿etem projektu
ca³kowity koszt wynagrodzenia
trenerów okreœlony zosta³ na 89.600,00
z³. Wobec tego, obowi¹zek
zastosowania ustawy PZP (Prawo
Zamówieñ Publicznych - przyp. Red.)
ci¹¿y³ na Beneficjencie (Gminny
Oœrodek Kultury – przyp.
Red.)(..)Podczas kontroli

przeprowadzonej u Beneficjenta
stwierdzono brak jakiejkolwiek
dokumentacji œwiadcz¹cej, i¿
zastosowa³ on przy wyborze trenerów
ustawê PZP . Zamiast tego Beneficjent,
og³osi³ „konkurs na stanowiska trenerów
prowadz¹cych zajêcia” , który nie
spe³nia jednak wymogów
któregokolwiek z trybów udzielania
zamówieñ uregulowanych w ustawie
PZP.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e
Beneficjent w swoich wyjaœnieniach
stwierdzi³, i¿ zastosowa³ ustawê PZP i
przeprowadzi³ wybór trenerów w trybie
zamówienia z wolnej rêki. Jako
podstawê wyboru tego trybu wskaza³
art.67 ust.1 pkt. 1c ustawy PZP , zgodnie
z którym zastosowanie trybu z wolnej
rêki jest mo¿liwe w przypadku
udzielania zamówienia w zakresie
dzia³alnoœci twórczej lub
artystycznej.(...)Umowy o dzie³o
zawierane z trenerami za przedmiot
mia³y: sporz¹dzenie dokumentacji
dotycz¹cej czêœci projektu;
przeprowadzenie szkoleñ dotycz¹cych
okreœlonego tematu z zakresu
pozyskiwania œrodków z funduszy UE;
przygotowanie i przeprowadzenie
egzaminu koñcowego. Nie sposób
uznaæ, ¿e którakolwiek z wymienionych
czynnoœci stanowi dzia³alnoœæ twórcz¹
lub artystyczn¹(...) W konsekwencji,
je¿eli Beneficjent zastosowa³ do
udzielenia przedmiotowego
zamówienia tryb z wolnej rêki na
podstawie art. 67 ust.1 pkt. 1c ustawy
PZP, to takie postêpowanie by³o
nieuzasadnione.” W czerwcu Gminny
Oœrodek Kultury w Gródkowie otrzyma³
pismo z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy,
w którym nakazany zosta³ zwrot
wynagrodzeñ pobranych przez trenerów
wraz z odsetkami. Powodem do
niezakwalifikowania tych kosztów by³
sposób wyboru osób prowadz¹cych
szkolenia. Aby unikn¹æ dalszego
naliczania odsetek GOK w dniu 26
wrzeœnia 2011 rok zwróci³ 98.428,35
z³otych do Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy i Ministerstwa Finansów.
Jednoczeœnie ówczesny dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury p. El¿bieta
Kopka wyst¹pi³a do Urzêdu Zamówieñ
Publicznych w Warszawie z proœb¹ o
ponownie przeanalizowanie podjêtych
kroków zwi¹zanych z wyborem
trenerów, poniewa¿ opinia tylko tej
instytucji mog³a wp³yn¹æ na zmianê

wyników kontroli przeprowadzonej
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy.
Otrzyman¹ w paŸdzierniku odpowiedŸ
niezw³ocznie przekazano do WUP i
chocia¿ jak w niej stwierdzono - „Urz¹d
Zamówieñ Publicznych nie mo¿e
dokonaæ oceny prawnej okreœlonych
okolicznoœci faktycznych”, a jego
stanowisko - „mo¿e mieæ charakter
w y ³ ¹cz n i e o g ó l n e j i n t e r p r e t acj i
przepisów Prawa zamówieñ
publicznych”, to jednak pewne zawarte
w niej stwierdzenia pozwoli³y
przekonaæ Wojewódzki Urz¹d Pracy do
zmiany swojej pierwotnej decyzji.
Urz¹d Zamówieñ Publicznych
stwierdzi³ m.in. - „¿e us³ugi edukacyjne i
szkoleniowe(...)nale¿a³y do kategorii
us³ug niepriorytetowych , w stosunku do
których zamawiaj¹cy, na podstawie art.5
ust.1 ustawy PZP, by³ uprawniony do
zastosowania uproszczonej procedury
udzielania zamówieñ publicznych.”
Ostatecznie pismem z 02.11.2012
roku Wojewódzki Urz¹d Pracy
przychyli³ siê do wniosku o weryfikacjê
swojego stanowiska i odst¹pi³ - „od
uznania za niekwalifikowalne wydatków
z tytu³u realizacji w/w zamówieñ”. W
konsekwencji tego wróci³a na konto
Gminnego Oœrodka Kultury w
Gródkowie ca³oœæ wczeœniej
przekazanych pieniêdzy.
„- By³em zdruzgotany sytuacj¹
zaistnia³¹ w Gminnym Oœrodku Kultury
w Gródkowie – mówi Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ- gdy¿ w trakcie roku
bud¿etowego musieliœmy nagle
wygospodarowaæ kwotê blisko 100 tys.
z³otych, która nie by³a wczeœniej
planowana, a któr¹ musieliœmy zwróciæ
by nie naliczano dalej odsetek. Cieszê
siê, ¿e œrodki te ostatecznie wróci³y na
konto samorz¹du gminnego i ¿e uda³o
siê skutecznie rozliczyæ ca³y projekt, tym
bardziej, ¿e podzielam krytyczne zdanie
kontroluj¹cych z WUP-u co do sposobu
wyboru trenerów. Wydaj¹c publiczne
pieni¹dze, a do takich nale¿y zaliczyæ
te¿ unijne œrodki pomocowe, trzeba
podj¹æ wszelkie mo¿liwe dzia³ania w
celu uzyskania najkorzystniejszej ceny
za zamawiane us³ugi, szczególnie jeœli
ich wartoœæ szacuje siê na blisko 90 tys.
z³otych. “
Zastrze¿enia kontroluj¹cych z WUP-u
dotyczy³y tak¿e procedury wyboru na
Cd. na stronie 6.
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stanowisko Specjalisty ds. organizacji
szkoleñ, na które koordynator projektu
zatrudni³a bliskiego cz³onka rodziny. W
zaleceniach pokontrolnych z dnia
12.04.2011 roku Wojewódzki Urz¹d
Pracy pisze - „W zwi¹zku ze
stwierdzonym w trakcie kontroli
uchybieniem dotycz¹cym wyboru (...) na

stanowisko Specjalisty ds. organizacji
szkoleñ IW(IP2) zaleca, aby Beneficjent
przy realizacji projektów
wspó³finansowanych ze œrodków Unii
Europejskiej dokona³ nale¿ytej
starannoœci, tak by wybór osób
wchodz¹cych w sk³ad personelu
zarz¹dzaj¹cego nie budzi³ w¹tpliwoœæ
co do braku bezstronnoœci. W celu
zapewnienia obiektywizmu nale¿y

unikaæ sytuacji przeprowadzania
procedury, w tym rozmów
kwalifikacyjnych przez osoby , które
³¹czy z danym kandydatem stosunek
pokrewieñstwa lub powinowactwa w
linii prostej lub bocznej do drugiego
stopnia”. Red.
Dane zawarte w artykule uzyskano z
Gminnego Oœrodka Kultury w
Gródkowie.

Wiosna zbli¿a siê wielkimi krokami,
Widac to nie tylko za oknem, ale tak¿e
da siê zauwa¿yæ w przyrodzie. Ci
którzy lubi¹ wiosenne spacery po lesie
mog¹ ju¿ zaobserwowaæ pierwsze
kwitn¹ce roœliny.
Jako pierwszy po przebiœniegach
zaczyna kwitn¹æ wawrzynek wilcze
³yko ciekawa choæ bardzo silnie truj¹ca
roœlina (zjedzenie nawet 10 owoców
mo¿e siê skoñczyæ œmierci¹ poprzez
zatrzymanie kr¹¿enia i zapaœæ). Liœcie
pojawiaj¹ siê ju¿ w lutym, kwiaty w
marcu lub kwietniu. Od kwietnia do
maja w lasach masowo kwitn¹ zawilce u nas zawilec gajowy (Anemone
nemorosa L.) Widoczne sa szczególnie
w Gródkowie gdzie jad¹c obok starej

ha³dy mo¿na obserwowaæ bia³e ³any
zawilca po obu stronach drogi (fot obok Ÿród³o Wikipedia).
Kwiecieñ i maj to z kolei czas na
pierwsze storczykowate, których wcale
niema³o u nas. Chêtnych zobaczenia
kuku³ki majowej (Dactylorhiza majalis L)
lub Listery jajowatej (Listera ovata L.)
zapraszam na psarskie podmok³e ³¹ki np t¹ naprzeciwko ha³dy w Gródkowie,
lub ³¹kê bezpoœrednio za Tartakiem.
Wszystkie opisane wy¿ej roœliny
(oprócz zawilca) sa objête œcis³¹ ochrona
prawn¹ tak wiêc nie mo¿na ich zrywaæ i
uszkadzaæ. Mo¿na za to podziwiaæ i
fotografowaæ do czego gor¹co
zachêcamy. Przemek Skrzypiec.

W 1756 r. w Brzêkowicach by³a ju¿
karczma na tzw. goœciñcu czeladzkim.
Karczmarz nazywa³ siê Jan Sobor, zwany
te¿ Wêgrzynem. Oko³o 1841 r. na
terenie wioski istnia³a kopalnia rudy
¿elaznej, któr¹ zamkniêto w 1860 r. Do
wioski nale¿a³y ponadto dwa przysió³ki:
Swaty i Kolawy.
Po utworzeniu powiatu bêdziñskiego
w 1867 r, wieœ zosta³a przydzielona do
gminy w Wojkowicach Koœcielnych. Po
wybuchu I wojny œwiatowej i
utworzeniu gminy w £agiszy,
Brzêkowice w³¹czono do tej¿e gminy. W
latach 30. XX w. wieœ zamieszkiwa³o 228
ludzi. Od 1956 r. wieœ wraz z przyleg³¹
wiosk¹ Gol¹sz¹ nale¿a³a do
Gromadzkiej Rady Narodowej w D¹biu.
Podczas utworzenia gminy Psary w 1973
r. Brzêkowice wesz³y w jej sk³ad.
Najciekawszym zabytkiem kultury
sakralnej w tej miejscowoœci jest
kapliczka z I po³owy XIX w. Kapliczka
jest murowana, postawiona na rzucie
prostok¹ta. Na wie¿yczce znajduje siê
sygnaturka, wewn¹trz rzeŸba Chrystusa
upadaj¹cego pod krzy¿em. Dzwonek w
sygnaturce pochodzi z XVIII w.
Kapliczka znajduje siê w czêœci wsi
zwanej Brzêkowice Dolne.
Dzisiejsza nazwa miejscowoœci

Brzêkowice przechodzi³a kilkuwiekow¹
ewolucjê. Pierwsze zapisy o jej istnieniu
pochodz¹ce z 1357 r. podaj¹ tê wieœ jako
Brzmcowicze lub Brzincowicze. Kolejna
nazwa, która wystêpowa³a ju¿ latach
1470-1480 to Brzynkowycze. W 1787 r.
wieœ by³a ju¿ nazywana Brzynkowice, a
od 1827 r. Brzenkowice i Brzêkowice.
B.C.

Idzie wiosna ....
Fot. www.wikipedia.pl

Kwiat wawrzynka wilcze ³yko.

Biskupie Brzêkowice
Brzêkowice niegdyœ nale¿a³y do
biskupów krakowskich. Jeszcze przed
w³¹czeniem wsi do ksiêstwa
siewierskiego ksi¹¿ê cieszyñski zwolni³
j¹, wraz z innymi wioskami p³o¿onymi
na terytorium siewierskim, od wszelkich
op³at, danin i ciê¿arów na rzecz ksiêcia.
W XIV w. Brzêkowice by³y ma³¹ wsi¹
koœcieln¹, sk³adaj¹c¹ siê z czterech
³anów kmiecych i jednej zagrody. Nie
by³o w niej folwarku ani so³tysostwa. W
XV w. popularnie mówi³o siê nie o wsi,
lecz o „Brzynkowskiej dziedzinie”.
Wszelkie sprawy administracyjne przej¹³
na siebie koœció³ w Siemoni, który od
1529 r. pobiera³ dziesiêcinê z ca³ej
wioski, licz¹cej wtedy dwie zagrody i
czterech kmieci. W 1607 przyby³ w
wiosce jeden zagrodnik, poddany
plebana Siemiñskiego. Prócz zbo¿a
ch³opi oddawali parafii tak¿e okreœlon¹
iloœæ kur, kap³onów, jaj i p³ótna. W 1668
r. kmiecie brzêkowiccy posiadali ³¹cznie
10 wo³ów, 1 konia, 14 krów i 57 owiec.
Z XVIII wieku zachowa³y siê do dziœ
nazwy topograficzne lasów w pobli¿u
wsi. Zwane s¹ Cis i Porêba (las ko³o stoku
Rudnego). Aktualne s¹ tak¿e ówczesne
nazwy ³anów: Flakowski, Ciep³owski,
Koz³owski, Kozie³owski, Kosiowe i
Mysia Góra.

Kapliczka na Poddzwonku.
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Konkurs Walentynkowy
16 lutego 2012 r. reprezentanci
czterech klas II tutejszego Gimnazjum
zostali zaproszeni przez Bibliotekê w
Psarach do udzia³u w konkursie
Walentynkowym. Polecenia
przygotowane dla m³odzie¿y dotyczy³y
tematyki mi³osnej i mia³y charakter
literacko – satyryczny.
Chc¹c uzyskaæ znacz¹c¹ iloœæ
punktów nale¿a³o wykazaæ siê nie tylko
wiedz¹, ale równie¿ bystroœci¹,
inteligencj¹ i poczuciem humoru.
Przerwy w zmaganiach konkursowych
wykorzystano na przekazanie kilku
ciekawych informacji na temat tradycji
obchodzenia Œwiêta Zakochanych, a

Jedna z dru¿yn rozwi¹zuje zadanie.

tak¿e wskazania europejskich miast o
wyj¹tkowo romantycznym klimacie.
Zapoznaliœmy siê te¿ wspólnie z
najprostsz¹ na œwiecie instrukcj¹ obs³ugi
p³ci przeciwnej na weso³o! Mi³osna
tematyka wymog³a równie¿ na nas
zwrócenie uwagi na budowê serca
(jedno z zadañ konkursowych –
najtrudniejsze!) oraz na jego pracê. Z
kolei do najbardziej zabawnych poleceñ
nale¿a³o uzupe³nienie tekstem
„chmurki” w rysunku satyrycznym, oraz
pozakonkursowy, aktorski popis trzech
losowo wybranych uczniów.
Prowizoryczne mury Werony, balkon,
Romeo, Julia i Piastunka, oryginalny
fragment tekstu W. Szekspira, bardziej
wszystkich rozbawi³y, ni¿ wzruszy³y.
Celowo role Julii i Piastunki by³y
przeznaczone dla ch³opców, a Romea
dla dziewczyny.
W Polsce tradycja obchodzenia
Walentynek jako Œwiêta Zakochanych
staje siê coraz bardziej popularna.
Zakochani spêdzaj¹ ten dzieñ razem,
samotni wró¿¹ sobie, kiedy spotkaj¹
wreszcie mi³oœæ. Nastolatkowie
ulegaj¹ zauroczeniom, dojrzewaj¹ do

Inscenizacja scenki balkonowej.

mi³oœci, coraz wiêcej o niej myœl¹,
dlatego wybór takiego tematu na konkurs
by³ dla nich jak najbardziej wskazany.
Najwiêcej punktów zdoby³a dru¿yna
z klasy II A w osobach Paulina Kamiñska,
Oliwia Zarychta, Konrad Leoñczyk. W
nagrodê otrzymali walentynkowe
budziki w kszta³cie serc, które bêd¹
odmierzaæ im czas do pierwszego,
prawdziwego zakochania.
Scenê balkonow¹ z „Romea i Julii”
odegrali: Jakub P³onka jako Julia,
Micha³ Fickowski jako piastunka,
Klaudia Czajer jako Romeo. GBP.

Sezon balowy w szko³ach zakoñczony
W czasie karnawa³u Szko³y
Podstawowe w D¹biu i Sarnowie oraz
Gimnazjum w Psarach urz¹dza³y bale,
z których dochód zosta³ przeznaczony
na zakup pomocy dydaktycznych w
szko³ach.
Rada Rodziców ze Szko³y

Podstawowej w D¹biu po raz ósmy
zorganizowa³a bal karnawa³owy.
Wszyscy chêtni rodzice bawili siê 21
stycznia 2012 r. na sali w Remizie OSP w
D¹biu. W balu wziê³y udzia³ 32 pary. Z
wypracowanego zysku zosta³y
zakupione i zamontowane: tablica

Goœcie bawi¹cy siê na imprezie karnawa³owej w stylu Country w Gródkowie.

multimedialna i tablica suchoœcieralna.
W ostatni¹ sobotê karnawa³u parkiet
Oœrodka Kultury w Sarnowie zape³ni³ siê
50 parami w wieczorowych kreacjach,
które przy dŸwiêkach pe³nego
temperamentu zespo³u, bawi³y siê
do bia³ego rana. Tego dnia bal
organizowa³a Szko³a Podstawowa w
Sarnowie. Rada Rodziców przygotowa³a
dla goœci wiele atrakcji – kotyliony,
loteriê fantow¹, pokaz tañca
towarzyskiego, a dziêki sponsorowi –
równie¿ aukcjê, której przedmiotem by³
imponuj¹cy obraz. Wszyscy goœcie
bawili siê wyœmienicie, a czas spêdzony
we wspania³ym towarzystwie
pozostawi³ niezapomniane wra¿enia.
Dochód z zabawy Rada Rodziców
postanowi³a przeznaczyæ na zakup
sprzêtu multimedialnego oraz mebli.
Gimnazjum w Psarach tradycyjnie ju¿
zorganizowa³o tematyczn¹ zabawê
karnawa³ow¹. 18 lutego zebrani goœcie
bawili siê tym razem w sali
udekorowanej w klimacie country.
Mo¿na by³o poczuæ siê jak na
prawdziwym dzikim zachodzie i nawet
zrobiæ sobie pami¹tkowe kowbojskie
zdjêcie. Dochód z imprezy zosta³
przeznaczony na zakup kolejnej, 5 ju¿
tablicy interaktywnej. Red.
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Pierwsze urodziny Lokalnej Grupy Kobiet „ 18+VAT”
Lokalna Grupa Kobiet „ 18+VAT”
wpisa³a siê ju¿ w rzeczywistoœæ gminnej
spo³ecznoœci. 17-ego lutego min¹³
pierwszy rok jej dzia³alnoœci.
Panie szczególnie upodoba³y sobie
warsztaty, których celem jest
odkrywanie ich twórczego potencja³u,
wskazanie nowych mo¿liwoœci
samorealizacji, rozwoju osobistego. Z
ogromn¹ przyjemnoœci¹ i zapa³em
zg³êbiaj¹ takie techniki rêkodzielnicze
jak: malowanie na szkle, decoupage,
filcowanie, sztukê dekoracji.
Uczestnicz¹ tak¿e w zajêciach fitness,
dbaj¹ o potrzeby duszy. W tym roku z
okazji Dnia Kobiet wspó³nie obejrza³y
musical wszechczasów „ Les Miserables”
w warszawskim teatrze „Roma”.
- Ca³y czas jesteœmy podekscytowane
œwiadomoœci¹, ¿e uda³o nam siê utrwaliæ
potrzebê odbywania sta³ych zajêæ
popo³udniowych. Ju¿ jakiœ czas temu
dostrze¿ono potrzebê kszta³cenia ludzi
przez ca³e ¿ycie. W dzisiejszych
czasach, z wielu powodów, cz³owiek
musi siê uczyæ ci¹gle nowych rzeczy. A
my robimy to z przyjemnoœci¹! - mówi
Gra¿yna Polasiak prê¿nie dzia³aj¹ca w
grupie.
Zajêcia hobbystyczne s¹ œwietnym

narzêdziem integracji spo³ecznej. W
swojej grupie panie czuj¹ siê
fantastycznie. Wspieraj¹ siê, wspólnie
œwiêtuj¹ drobne i wielkie wydarzenia.
Poznaj¹ siê lepiej.
Taka ma³a wspólnota to powrót do
tradycji
w pe³nym znaczeniu–
tradycyjna struktura grupy, tradycyjne
rêkodzie³o i tradycyjne znaczenie

spo³eczne wspólnego robótkowania.
Kiedyœ tak robi³y nasze babcie. One
wówczas skuba³y pierze, szyde³kowa³y,
haftowa³y, uczestniczy³y w zajêciach
kulinarnych.
¯yj¹c w XXI wieku
wierzymy, ¿e wiele
ciekawych
przedsiêwziêæ jeszcze przed nami!
Zapraszamy na bloga Lokalnej Grupy
Kobiet www.18vat.blogspot.com. GP.

Panie z Lokalnej Grupy Kobiet podczas zajêæ malowania na szkle.

Gminne i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej
2 marca 2012r. w Gimnazjum w
Psarach odby³y siê gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”. Uczniowie pisali test wiedzy
oraz odpowiadali na pytania
przedstawione w formie prezentacji
multimedialnej.
Eliminacje uatrakcyjni³ pokaz

ratownictwa medycznego
przygotowany przez uczniów klasy
po¿arniczej LO w Wojkowicach.
Zwyciêzcami w kategorii szkó³
podstawowych byli uczniowie ze SP w
D¹biu: Weronika Sobczyk - I miejsce,
Piotr Sobczyk - II miejsce, Konrad Król –
III miejsce, a w kategorii Gimnazjum
Marcin Budziosz I miejsce, Dominik
Dziechciarz II miejsce, Piotr Bochenek –

III miejsce. Uczniowie ci reprezentowali
nasz¹ gminê w eliminacjach
powiatowych turnieju, które odby³y siê
23 marca w Bêdzinie. Na etapie
powiatowym najwiêkszy sukces
osi¹gn¹³ Marcin Budziosz, który po
dobrym wyniku testu pisemnego
zakwalifikowa³ siê do czêœci ustnej i
ostatecznie zaj¹³ 4. miejsce w swojej
kategorii. Red.

Warto by³o...
Warto by³o... przyjœæ na „Spotkanie z
lekarzem”, które odby³o siê 20 marca w
sali OSP w Psarach.
Goœciem zaproszonym przez nasz¹
Bibliotekê by³a Joanna Radwañska –
Czempiel, specjalista gastroenterolog.
Wszyscy obecni na spotkaniu
mieszkañcy, mieli okazjê znacznie
poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat uk³adu
pokarmowego, ró¿nego rodzaju
zagro¿eñ i problemów, z którymi nasz
system trawienny „walczy” na co dzieñ.
Uczestnicy dowiedzieli siê równie¿, jak
wspomagaæ swój organizm, kiedy

mo¿na zbagatelizowaæ problem
a kiedy trzeba bezwzglêdnie iœæ
do lekarza. Pani doktor
przekaza³a w bardzo przystêpny
sposób, spory zasób wiedzy na
bardzo wa¿ny – bo dotycz¹cy
zdrowia i ¿ycia temat. Spotkanie
by³o bardzo ¿ywe, aktywne,
pada³o sporo pytañ i tyle samo
zrozumia³ych, wyczerpuj¹cych
odpowiedzi. GBP.
Dr Joanna Radwañska - Czampiel opowiada jak
dbaæ o zdrowie.
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Walentynki – dzieñ radoœci i ¿yczliwoœci
14 lutego na ca³ym œwiecie obchodzi
siê Walentynki jako œwiêto
zakochanych. Dla mnie jest to dzieñ
jak ka¿dy inny. Jeœli naprawdê siê
kochamy, nie potrzebujemy specjalnego
dnia
¿eby to okazaæ, ale…
w tym dniu wszyscy jesteœmy dla siebie
bardziej mili, ¿yczliwsi, uœmiechniêci i
w wymiarze ogólnoszkolnym ten dzieñ

nabiera wyj¹tkowoœci.
Jak co roku w naszej szkole z okazji
dnia zakochanych, uruchomiliœmy
pocztê walentynkow¹. Przez kilka dni
mo¿na by³o pisaæ liœciki i wrzucaæ je do
specjalnej skrzynki. Jeœli ktoœ siê wstydzi³
móg³ zrobiæ „walentynkê – anonimkê”,
dla innych by³a to okazja by otwarcie
wyznaæ swoje uczucia. Wielu uczniów

zrobi³o walentynkê dla swojego
przyjaciela, przyjació³ki czy najlepszej
kole¿anki. W dniu Walentego
dziewczyny z Samorz¹du
Uczniowskiego rozda³y pocztê. By³o tyle
radoœci…
Ewelina Wilmowska,
SP Sarnów

Stop cyberprzemocy!
2 marca uczniowie naszej szko³y mogli
zobaczyæ przedstawienie profilaktyczne
pt. "Wyjœæ poza schemat" w wykonaniu
aktorów z Krakowa. Sztuka opowiada³a
o relacjach panuj¹cych w grupie
rówieœniczej oraz problemie
cyberprzemocy, który dotkn¹³ jednego
z jej bohaterów. Ch³opak sta³ siê
"koz³em ofiarnym" i zosta³ wykluczony
z grupy kolegów, tylko dlatego, ¿e
kiedyœ jego kole¿anka przez w¹tpliwy
¿art umieœci³a w sieci oœmieszaj¹cy go
film. Ca³a historia koñczy siê dobrze,
poniewa¿ przeœladowczyni i jej ofiara

zwieraj¹ rozejm.
Moim zdaniem,
powinno byæ wiêcej
takich przedstawieñ by
uœwiadomiæ m³odzie¿y
istniej¹ce problemy, z
którymi ka¿dy spotyka
siê na codzieñ. Dobrze
jest wtedy wiedzieæ jak
siê zachowaæ i gdzie
szukaæ pomocy.
Julia Sorn,
SP Strzy¿owice
Przestawienie profilaktyczne „Wyjœæ poza schemat”

Po pierwsze - bezpieczeñstwo
W Szkole Podstawowej w D¹biu wiele
uwagi poœwiêca siê szeroko pojêtemu
bezpieczeñstwu. Z tej te¿ okazji, w
ostatnich tygodniach, do naszej szko³y
zawita³o wielu goœci.
Jeszcze przed feriami z uczniami
spotka³ siê policjant z Komendy
Powiatowej Policji w Bêdzinie. Wiele
uwagi poœwiêcono wówczas
bezpiecznemu zachowaniu w czasie
wolnym od zajêæ lekcyjnych,
zagro¿eniom, jakie czyhaj¹ na m³odych
ludzi w domu i na ulicy. Policjant mówi³
jak reagowaæ na ró¿ne nieprzewidziane
zdarzenia oraz o konsekwencjach z³ego
postêpowania.
O zagro¿eniach po¿arowych
opowiadali uczniom zaproszeni stra¿acy
o Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w D¹biu.
Goœcie zwrócili uwagê na najczêstsze
przyczyny po¿arów w domach i w
okolicy i zachowanie siê ludzi wobec
zagro¿eñ, opowiadali o trudnej i
niebezpiecznej pracy stra¿aków.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a dla uczniów

mo¿liwoœæ obejrzenia z bliska
wyposa¿enia samochodów
bojowych, którymi ochotnicy
jad¹ do akcji gaœniczych.
W szkole wiele uwagi poœwiêca
siê równie¿ nauce udzielania
pierwszej pomocy. Uczniowie na
bie¿¹co przypominaj¹ sobie
numery alarmowe oraz
niezbêdne informacje, które
nale¿y przekazaæ s³u¿bom
ratunkowym. Nieod³¹cznym
elementem takich zajêæ jest
praktyczna nauka udzielania
pierwszej pomocy. Uczniowie
doskonal¹ wiêc umiejêtnoœci wykonania
sztucznego oddychania oraz masa¿u
serca, uk³adania poszkodowanych osób
w pozycji bezpiecznej, unieruchamiania
z³amanych koñczyn, itp.
Z racji zbli¿aj¹cych siê mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej uczniowie mogli
równie¿ porozmawiaæ o kibicowaniu
fair play z przedstawicieli Komendy
Powiatowej w Bêdzinie. Goœcie

przestrzegali równie¿ przed
kibicowaniem niezgodnym z zasadami
fair play. Zwrócili uwagê na ewentualne
konsekwencje wynikaj¹ce z
przynale¿noœci do ró¿nych grup
pseudokibiców. Podsumowaniem tego
spotkania by³y plakaty wykonane przez
uczniów, które promuj¹ w³aœciwe
zachowanie na stadionach i arenach
sportowych.
SP D¹bie
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Czwartkowe spotkanie z literatur¹

W czwartek 1 marca m³odzie¿ z
naszego gimnazjum wspólnie z paniami
z Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach
zorganizowa³a
wieczór
poetycki poœwiêcony twórczoœci
Wis³awy Szymborskiej.
D¿d¿yste
ponure popo³udnie pod wp³ywem
niezwyk³ej poezji Noblistki zamieni³o
siê w czarowny, pe³en wzruszeñ
wieczór. Nasze kole¿anki i koledzy
przeobrazili salê remizy OSP w Psarach
w przytulny salonik literacki, w którym
zgromadzili siê zaproszeni goœcie.
Gimnazjaliœci z pierwszej i drugiej klasy
czytali wiersze Wis³awy Szymborskiej,
wyst¹pi³y tak¿e absolwentki naszej
szko³y: Wiktoria Rubak, która piêknie
zaprezentowa³a wiersz pt. „Cebula”
oraz Dominika Hamera, która
zaœpiewa³a dwie piosenki do tekstów

bohaterki wieczoru. Trzeba
w tym miejscu dodaæ, ¿e
wykonanie Dominiki
wzruszy³o i zachwyci³o
s³uchaj¹cych, o czym
œwiadczy³y brawa i s³owa
uznania. Wyst¹pi³ te¿
dziewczêcy kwartet
smyczkowy z³o¿ony z
uczennic gimnazjum. T³o
spotkania stanowi³a
przygotowana przez
uczniów prezentacja
multimedialna, która opowiada³a o
¿yciu i twórczoœci Wis³awy
Szymborskiej.
Wieczór by³ bardzo udany. Pani
dyrektor GBP w Psarach zamknê³a
spotkanie mi³ymi s³owami i cytatem z
wiersza, ¿e „nic dwa razy siê nie zdarza i

nie zdarzy”, co przypomnia³o zebranym
o nieuchronnym up³ywie czasu, wra¿eñ
i emocji.
To by³ wieczór, który kaza³ nam
zatrzymaæ siê na chwilê, zadumaæ nad
otaczaj¹cym œwiatem i nad sob¹.
Edyta Sobieraj, Oliwia Zarychta
Gimnazjum Psary

Chemia w podstawówce???
Ju¿ po raz drugi odwiedzili nas
studenci U.Œl. w ramach programu
wolontaryjnego „Projektor”. Tym
razem zajêcia przypomina³y ma³e
chemiczne laboratorium.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e zwi¹zki
chemiczne, pierwiastki s¹
wszêdzie wokó³ nas, a nasze mamy
codziennie w kuchni

Ferie zimowe
ju¿ za nami
Ferie zimowe to czas Bukowiny
odpoczynku i zabawy…
Ka¿dy z nas robi coœ
innego np. jeŸdzi na
nartach, snowboardzie,
³y¿wach, lepi ba³wana,
rzuca siê œnie¿kami…..
Ja na ferie zimowe
pojecha³am do

Tatrzañskiej
z rodzin¹ i
znajomymi. JeŸdziliœmy tam na nartach i
snowboardzie, by³o bardzo fajnie :].W
Pensjonacie bawiliœmy siê do woli w
„dmuchanym zamku”. Mo¿e ktoœ
pomyœli sobie, ¿e to jest bardzo
dziecinne ? Lecz w dobrym towarzystwie
jest to fajne i przede wszystkim zabawne!
Mo¿na zrobiæ bardzo du¿o ciekawych i

przeprowadzaj¹ reakcje chemiczne.
Pracowaliœmy parami, samodzielnie
wykonuj¹c æwiczenia z substancjami,
które s¹ w ka¿dym domu. Metod¹ gier,
zabaw, przeprowadzaj¹c proste
doœwiadczenia, wszystkie dzia³ania
zosta³y nam wyjaœnione.
Samorz¹d Uczniowski
SP Sarnów
³adnych fotografii na pami¹tkê.
Dla dzieci, które nigdzie nie wyje¿d¿a³y,
zosta³a przygotowana specjalna oferta
zajêæ dodatkowych w szkole i w oœrodku
kultury. Odbywa³y siê ró¿ne zajêcia:
teatralne, rozrywkowe, malarskie,
sportowe itp. Ka¿dy móg³ coœ dla siebie
wybraæ.
Sara Raczek kl.5 SP Sarnów

Uczniowie ze Szko³y w Gródkowie osi¹gaj¹ sukcesy
27 lutego 2012 roku odby³y siê III
Mistrzostwa Szkó³ Gminy Psary w
narciarstwie. W czasie zawodów
wszyscy zawodnicy mi³o i przyjemnie
spêdzili czas podczas szlifowania
swoich umiejêtnoœci narciarskich. W
zjazdach prócz narciarzy brali udzia³
tak¿e snowboardziœci. Przed
rozpoczêciem zawodów zawodnicy
mieli czas na krótk¹ rozgrzewkê.
Konkurencja polega³a na slalomie
miêdzy tyczkami i pokonaniu trasy w jak
najszybszym czasie. Na pocz¹tku
wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekali na
uruchomienie wyci¹gu. W koñcu
nadszed³ czas zmagañ. Zawodnicy
bardzo fajnie siê bawili i z determinacj¹
rywalizowali miêdzy sob¹. Mistrzostwa
by³y œwietnie przygotowane. Po
sportowych zmaganiach mieliœmy czas

na odpoczynek i zjedzenie jakiegoœ
prowiantu, oraz rozmowê na temat tego,
jak minê³y zawody. Z niecierpliwoœci¹
oczekiwaliœmy na og³oszenie wyników.
Wszyscy narciarze wrócili do szko³y
cali, zdrowi i z pami¹tkowymi
medalami. Natomiast uczennica klasy
VI Marianna Ciastoñ zajê³a III miejsce i

Nasza kadra narciarska

otrzyma³a puchar. Nastêpnego dnia
mistrzowie ping ponga z naszej szko³y
wziêli udzia³ w Gminnych Zawodach
odnosz¹c kolejny sukces – Karolina
Dobrzañska zdoby³a III miejsce.
Jan Ciepiela, zespó³ redakcyjny
SP Gródków

Nasi tenisiœci
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To by³y niezapomniane chwile!

W Szkole Podstawowej w Gródkowie
nie tylko zdobywamy wiedzê, ale
równie¿ mo¿emy rozwijaæ swoje
uzdolnienia i zainteresowania. Ko³o
teatralne wychodzi naprzeciw
potrzebom uczniom.

Pomaga nam
w poznaniu
siebie, rozwija
zainteresowan
ia, aktywnoœæ
ruchow¹,
muzyczn¹ i
plastyczn¹.
Uczymy siê
p r a c y w
zespole oraz
samodyscyplin
y. Chêtnie
siêgamy po repertuar literatury
dzieciêcej i próbujemy swoich si³ w
redagowaniu scenariuszy.
Przedstawienia prezentujemy naszym
szkolnym i przedszkolnym kolegom.
Szczególn¹ okazj¹ do pokazania

naszych umiejêtnoœci aktorskich by³y
WALENTYNKI. W dniu Œwiêtego
Walentego dzieci przesy³a³y sobie
walentynki z mi³osnym wierszykami
oraz ¿artobliwymi rymowankami.
Natomiast grupa teatralna przygotowa³a
fantastyczne przedstawienie. Nasz¹
skromn¹ uroczystoœæ odwiedzili Romeo
i Julia , Klara i Papkin, Hipopotam i ¯aba
oraz trzy greckie boginie, które k³óci³y
siê o z³ote jab³ko Eris. Pe³na humoru i
dowcipna inscenizacja wprowadzi³a
widowniê w dobry nastrój.
Mi³ym i
s³odkim akcentem by³y czekoladowe
serca przeznaczone dla wszystkich
widzów.
Marianna Ciastoñ,
SP Gródków

BAL KARNAWA£OWY W SP STRZY¯OWICE
26 lutego 2012r. odby³ siê w naszej
szkole bal karnawa³owy dla uczniów
klas I- III. Wszyscy niecierpliwie
czekaliœmy na ten dzieñ przygotowuj¹c
swój wymarzony strój, w którym
mieliœmy w tym dniu wyst¹piæ. Zabawa
na sali gimnastycznej rozpoczê³a siê od
przedstawienia teatralnego, które
wprowadzi³o wszystkich w weso³y
nastrój. PóŸniej œwietnie bawiliœmy siê w
rytm muzyki dyskotekowej. Salê

gimnastyczn¹ opanowa³y w tym
dniu ksiê¿niczki, królewny,
wró¿ki, piraci, duchy, kowboje,
spidermeny i wiele innych
postaci z bajek. Zabawa by³a
znakomita. Szkoda, ¿e trzeba
czekaæ ca³y rok na kolejny
karnawa³.
Paulina Hamera, klasa 2b
SP Strzy¿owice

MIAU, MJAU, MNAU, MEONG...
17.02.2012 - Miêdzynarodowy Dzieñ Kota w SP D¹bie
Gdzie du¿o piwnic,
Strychów
I p³otów
Tam siê zaczyna Królestwo Kotów.
Œwiat tam na cztery ³apy spad³,
Zaczarowany koci œwiat.
„W królestwie kotów” Ludwik Jerzy Kern

Ju¿ po raz drugi w naszej szkole, w
pi¹tkowy, zimowy dzieñ, spacerowa³y
koty, kotki i koteczki. Uczniowie
wszystkich klas (przebrani za koty) w ten
sposób obchodzili Œwiatowy Dzieñ
Kota. Mruczki to jedne
z ulubionych czworonogów dzieci i
doros³ych. I chocia¿ trwa odwieczny
spór mi³oœników psów i kotów, w tym
dniu zdecydowanie królowa³y koty.
Szóstoklasiœci na apelu recytowali
„koci¹” poezjê, przedstawili
podstawowe ró¿nice miêdzy kotem a
cz³owiekiem (np. cz³owiek ma tylko
jedno ¿ycie, kot - dziewiêæ),
opowiedzieli kilka anegdot z kotem w
roli g³ównej. Wszystkie dzieciaki z
uœmiechem na ustach s³ucha³y kocich
opowieœci. A na koniec przypomniane
zosta³y najwa¿niejsze informacje ze
Œwiatowej Deklaracji Praw Zwierzêcia
oraz z ustawy o ochronie zwierz¹t.
Pamiêtajmy: „...Z uwagi na to, ¿e ka¿de

zwierzê, jako istota ¿ywa, ma prawa w
sferze moralnej; ¿e nieznajomoœæ i
nieuznawanie tych praw sprowadzi³y
cz³owieka i prowadz¹ go nadal na drogê
przestêpstw przeciwko naturze i
zwierzêtom; ¿e uznanie przez gatunek
ludzki prawa innych gatunków
zwierzêcych do egzystencji stanowi
podstawê do wspó³istnienia wszystkich
istot ¿ywych; ¿e cz³owiek dopuœci³ siê
zbrodni wytêpienia wielu gatunków
zwierzêcych i ¿e nadal istnieje ta sama
groŸba; ¿e poszanowanie zwierz¹t przez
cz³owieka wi¹¿e siê z poszanowaniem
ludzi miêdzy sob¹ i ¿e ju¿ od
najm³odszych lat nale¿y uczyæ
cz³owieka obserwowaæ, rozumieæ,
szanowaæ i kochaæ zwierzêta...”.
Ponadto: „Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca,
zdolna do odczuwania cierpienia, nie
jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien
poszanowanie, ochronê i opiekê.”
Przez kolejny tydzieñ trwa³a zbiórka
karmy dla zwierzaków w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierz¹t w Sosnowcu Milowicach. Wielki kosz przysmaków
na pewno ucieszy bezdomne
czworonogi.
Nasz artyku³ zaczyna siê dziwnymi
s³owami. Nie przez przypadek. Na

specjalnie przygotowanej planszy
wszyscy mogli przeczytaæ, jak w
ró¿nych jêzykach œwiata brzmi nasze
polskie miau, miau. A ¿eby mi³oœnikom
psów nie by³o przykro, znalaz³o siê tam
równie¿ psie hau, hau. Dla ciekawych –
kilka przyk³adów: (miau w innych
jêzykach...) mjau – albañski, meow –
angielski, meu,meu – bengalski,
miao,miao – chiñski, mnau – czeski,
niaou – grecki, miau,kurnau – hebrajski,
meong – indonezyjski, mia – islandzki,
nyaa – japoñski, miau – niemiecki, mjau
– norweski, miau – portugalski,
meow,meow – tajski, miyauv, miyauv –
turecki, miao,miao – w³oski,
(... i hau) ham,ham – albañski,
woof,woof – angielski /wym. ³uf,³uf/,
bau,bau – bu³garski, wang,wang –
chiñski, haf,haf – czeski, hong,hong –
tajski, ouaf,ouaf – francuski /wym.
³af,³af/, wan,wan – japoñski /wym.
³an,³an/, meong,meong – koreañski
/wym. m¹k,mak/, gau,gau – wietnamski.
bau,bau – w³oski.
Niech ka¿dy przyjaciel zwierz¹t
zanuci razem z nami refren starej
piosenki Jana Kaczmarka „Do serca
przytul psa, weŸ na kolana kota...”
DkD, SP D¹bie
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Laureat konkursu przedmiotowego z matematyki
Dnia 23 lutego 2012r. w Katowicach
odby³ siê fina³ organizowanego przez
Kuratorium Oœwiaty w Katowicach
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z matematyki. Uczeñ
Gimnazjum w Psarach Wojciech £ata
przygotowywany do konkursu przez
pani¹ mgr Monikê Wylon uzyska³ tytu³
laureata. Zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej uzyskanie
tytu³u laureata zwalnia ucznia z pisania
egzaminu gimnazjalnego z czêœci
matematyczno-przyrodniczej.
Wojtek jest uczniem klasy 3a, w której

realizowany jest autorski program
nauczania z matematyki. Osi¹ga
wysokie wyniki w nauce. W
szczególnoœci interesuje siê
przedmiotami œcis³ymi, takimi jak
matematyka, fizyka czy informatyka. W
przysz³oœci chcia³by zajmowaæ siê
programowaniem fizyki lub grafiki
trójwymiarowej. Gratulujemy!!!
Gimnazjum Psary.
Na zdjêciu Wojtek £ata wraz z
nauczycielem. Zdjêcie wykona³ Karol
Nowak z klasy 3a.

„Jak to jest byæ kobiet¹ ?”
Z okazji Dnia Kobiet
przeprowadzi³yœmy mini wywiady z
nauczycielkami naszej szko³y, paniami
Gra¿yn¹ Polasiak oraz Gra¿yn¹
Kralkowsk¹-Kaczmarek
Redaktorki: Dzieñ dobry. Chcia³ybyœmy
zadaæ pani jedno pytanie: Jak to jest byæ
kobiet¹ ?
Pani Gra¿yna
Polasiak: Byæ
kobiet¹ jest
piêknie! Piêknie,
b o c z a s e m
j e s t e œ m y
rozpieszczone
przez mê¿czyzn.
Ale tylko czasem,
niestety. Na co
dzieñ jest troszkê
i n a c z e j .
Wspó³czeœnie
kobiety przyjê³y
wiele ról. Pracuj¹ zawodowo, prowadz¹

dom, wychowuj¹ dzieci. To bardzo wa¿ne i pasje czy po prostu rozmawiaj¹c o babskich
piêkne, ale te¿ ogromnie odpowiedzialne. sprawach.
Oczywiœcie mê¿czyŸni pomagaj¹ im w
Redaktorki: Czy wspó³czesne kobiety maj¹
tych zajêciach na ile mog¹.
wiêcej obowi¹zków ni¿ ich babcie?
Redaktorki: A kiedy jest najpiêkniej ?
Pani Gra¿yna Polasiak: Kiedy jesteœmy Pani Gra¿yna Kralkowska-Kaczmarek: Na
piêknie ubrane, uczesane. S³owem – pewno mamy
zadbane i mamy czas na „babskie w i ê c e j
obowi¹zków
ploteczki” przy herbacie.
ni¿ nasze
Rozmawia³y: Karolina Nowak, Wiktoria Ja³ocha, babcie. Ale na
W e r o n i k a Z e t l e r o w i c z z k l . I V szczêœcie w
dzisiejszym
Redaktorki: Jak to jest byæ wspó³czesn¹
œwiecie zmienia
kobiet¹?
siê œwiadomoœæ
Pani Gra¿yna Kralkowska-Kaczmarek: Byæ m ê ¿ c z y z n ,
kobiet¹ wspó³czesn¹ nie jest ³atwo. Trzeba k t ó r z y
godziæ ze sob¹ wiele obowi¹zków p r z e j m u j ¹ o d n a s c o r a z w i ê c e j
zawodowych a jednoczeœnie dbaæ o ciep³o obowi¹zków, nie boj¹ siê zmieniaæ pieluch
d o m o w e g o o g n i s k a . D o b r z e czy gotowaæ obiadów.
zorganizowana kobieta znajduje jednak
czas na samorealizacjê, to wspania³e ¿e Rozmawia³y: Alicja Galeja, Paulina ¯ak, z kl. IV
potrafimy siê zrzeszaæ i organizowaæ,
wspólnie spêdzaj¹c czas rozwijaj¹c swoje

Dzieñ Babci i Dziadka!"Wnuki ma³e i te du¿e z ¿yczeniami
biegn¹ szybko. Zewsz¹d s³ychaæ
powitania - Witaj s³onko! , Witaj
rybko! " Tymi s³owami uczniowie
trzecich klas przywitali na
uroczystym spotkaniu Babci
i
Dziadków! Ten radosny dzieñ odby³
siê w Szkole Podstawowej
w
Strzy¿owicach w dniu 20 stycznia o
godzinie 16 00. Nasi kochani
Dziadkowie spotkali siê na sali
gimnastycznej, aby wys³uchaæ
wierszyków i piosenek w
wykonaniu ich wnucz¹t. Nasza
akademia czêsto przeplatana by³a

I
N
F
O

brawami, a na twarzach Dziadków
pojawia³y siê ³zy wzruszenia. Po
wystêpie wszyscy wybraliœmy siê na
s³odki poczêstunek, ciep³¹ herbatê lub
kawê. Nasi Dziadkowie zostali równie¿
przez nas obdarowani upominkami,
¿yczeniami i gor¹cymi uœciskami.
Wszyscy bardzo mi³o spêdziliœmy ten
czas, a te chwile na d³ugo pozostan¹ w
naszej pamiêci. Rozeszliœmy siê w
radosnych nastrojach i z oczekiwaniem
na kolejne takie spotkanie.
Uczennica klasy 3 Julia Ciemiêga
SP Strzy¿owice

G³os Szkolny jest dodatkiem do G³osu Gminy Psary redagowanym Formatowanie i sk³ad gazetki:
z
Marcin Budziosz
przez uczniów:
z
Gimnazjum im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Psarach
z
Szko³y Podstawowej im. Tadeusza Koœciuszki w D¹biu
z
Szko³y Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie
z
Szko³y Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
z
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Polakowskiego w Strzy¿owicach

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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W œwiecie mitów
23. lutego b.r. w Szkole Podstawowej
im. T. Koœciuszki w D¹biu odby³ siê VIII
Gminny Konkurs Mitologiczny, na
którym spotkali siê najlepsi znawcy
antyku ze szkó³ podstawowych z terenu
naszej gminy.
Konkursowym zmaganiom
przygl¹dali siê: Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Psary Jacenty Kubica, konsultant
RODN „WOM” w Katowicach Maria
Syta, Krystyna Lipska z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach oraz
dyrektor SP w D¹biu Gra¿yna Trzcionka.
Nad ocen¹ poprawnoœci merytorycznej
uczniowskich odpowiedzi czuwa³o
nauczycielskie jury w sk³adzie: Alicja
Szastak, Jolanta Ciastoñ, Sylwia Sobczyk
i Karina Bizan.
Na czas konkursu dru¿yny przybra³y
mitologiczne nazwy, a zawodnicy w
oryginalnych kostiumach, ze
stosownymi atrybutami, wcielili siê w
postacie bogów i bohaterów greckich.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci technologii
komputerowej, uczestnicy spotkania
odbyli odleg³¹ w czasie wyprawê do
staro¿ytnej Grecji, mog¹c podziwiaæ na

du¿ym ekranie zabytki kultury greckiej i
œlady mitologii ukryte w dzie³ach
plastycznych. Zdobyt¹ na lekcjach
wiedzê mitologiczn¹ zawodnicy
wykorzystali w praktycznym dzia³aniu,
odkrywaj¹c tajniki genealogii bogów
greckich, rozpoznaj¹c bohaterów na
podstawie cytatów, atrybutów, dzie³
malarskich i rzeŸbiarskich, ³ami¹c
„szyfry” z frazeologizmami o
mitologicznym rodowodzie, a nawet
szukaj¹c sposobu na kryzys we
wspó³czesnej Grecji.
Dope³nieniem turniejowych zmagañ
by³ wystêp artystyczny uczniów i
uczennic ze Szko³y Podstawowej w
D¹biu, którzy zaprezentowali
inscenizacjê o tematyce mitologicznej
oraz popularny grecki taniec - zorbê.
Poziom przygotowania uczestników
konkursu by³ wysoki i wyrównany, a
rywalizacja emocjonuj¹ca.
Laur
zwyciêstwa VIII Gminnego Konkursu
Mitologicznego zdoby³a dru¿yna
„Arkadii” z Sarnowa, drugie miejsce ex
aequo przypad³o „Paczce Zeusa” z
D¹bia i „Potomkom Kronosa” ze
Strzy¿owic, trzecie „Olimpijczykom” z

Gródkowa.
Nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy
zwyciêskim dru¿ynom wrêczy³ Wójt
Tomasz Sad³oñ, gratuluj¹c wszystkim
uczniom rozleg³ej wiedzy
mitologicznej, a nauczycielom
skutecznoœci w inspirowaniu swych
wychowanków do odkrywania nowych
obszarów wiedzy. Teresa KosmalaG¹sior

Uwierz w siebie i zdob¹dŸ zatrudnienie
Powiatowy Urz¹d Pracy w Bêdzinie
kontynuuje realizacjê projektu pn.
„Uwierz w siebie i zdob¹dŸ
zatrudnienie” w ramach Priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Dzia³anie 6.1 Poprawa dostêpu do
zatrudnienia oraz wspieranie
aktywnoœci zawodowej w regionie
Poddzia³anie 6.1.3 Poprawa zdolnoœci
do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywnoœci zawodowej osób
bezrobotnych Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
Kontynuacja realizacji projektu
wynika z niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy, na co ma wp³yw m.in.
spowolnienie gospodarcze i zwi¹zane z
tym selektywne zatrudnianie nowych
pracowników przek³adaj¹ce siê na
wysok¹ liczbê osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Bêdzinie.
Celem projektu jest zwiêkszenie
umiejêtnoœci radzenia sobie w
poszukiwaniu i podejmowaniu

zatrudnienia wœród osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Bêdzinie poprzez
u³atwienie wszystkim uczestnikom
wyboru odpowiedniego miejsca
zatrudnienia oraz przygotowanie do
lepszego radzenia sobie na rynku pracy
(rozmowa doradcza), nabycie przez nich
umiejêtnoœci praktycznych do
wykonywania pracy i zdobycia
doœwiadczenia zawodowego
(organizacja sta¿y), umo¿liwienie
rozpoczêcia dzia³alnoœci na w³asny
rachunek (przyznanie jednorazowo
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej).
W roku 2012 Powiatowy Urz¹d Pracy
w Bêdzinie w ramach projektu
zrekrutuje 230 uczestników. Wsparcie
bêdzie koncentrowa³o siê w g³ównej
mierze na osobach bezrobotnych
bêd¹cych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, którzy doœwiadczaj¹
najwiêkszych trudnoœci zwi¹zanych z
wejœciem i utrzymaniem siê na rynku
pracy m.in. osobach bezrobotnych do 25
roku ¿ycia, d³ugotrwale bezrobotnych,

bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia,
bez kwalifikacji zawodowych, bez
doœwiadczenia zawodowego, bez
wykszta³cenia œredniego,
niepe³nosprawnych.
W zwi¹zku z powy¿szym Powiatowy
Urz¹d Pracy w Bêdzinie zachêca osoby
bezrobotne oraz pracodawców do
udzia³u w projekcie. Jednoczeœnie
informuje, i¿ przy ocenie wniosków o
zawarcie umowy o zorganizowanie
sta¿u brane bêd¹ pod uwagê Kryteria
dostêpu okreœlone przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Katowicach
obowi¹zuj¹ce dla projektów
systemowych, zgodnie z którymi
priorytetowo traktowane bêd¹ wnioski
organizatorów sta¿u adresowane do
osób niepe³nosprawnych
zarejestrowanych jako bezrobotne oraz
wnioski organizatorów sta¿u
deklaruj¹cych zatrudnienie po
zakoñczeniu jego realizacji.
Szczegó³owe informacje o
projekcie mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Powiatowego Urzêdu Pracy w Bêdzinie,
ul. 1-go Maja 2 (pok. 7). Red.
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Kinga i Weronika ¯ukowskie - siostry lekkoatletki
Je¿eli sport mia³by mieæ imiê, ciê¿ko
by³oby siê zdecydowaæ - Kinga czy mo¿e
Weronika? Trudne pytanie. Proponujê
przystaæ zatem na obydwa i przejœæ do
meritum sprawy.
Naszym meritum s¹ siostry
¯ukowskie, które niedawno zosta³y
wyró¿nione przez Wójta Gminy Psary.
Dziewczyny obecnie ucz¹ siê w 3
klasie gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w D¹browie Górniczej,
czyli w szkole z oddzia³ami sportowymi.
Od 4 lat trenuj¹ lekkoatletykê.
Weronika mo¿e poszczyciæ siê takimi
osi¹gniêciami, jak : II miejsce w
zawodach ogólnopolskich i II miejsce w
zawodach miêdzynarodowych W
Bielsku-Bia³ej na dystansie 600 m
m³odziczek. Zdoby³a równie¿ br¹zowy
medal w Halowych Mistrzostwach
Œl¹ska w Spale.
Kinga zajê³a niedawno II miejsce w
Halowych Mistrzostwach Œl¹ska na
dystansie 1000 m oraz II miejsce w
tych¿e mistrzostwach, ale w kategorii

juniorów. Poza tym, w finale krajowym
Gimnazjady w Bia³ymstoku zdoby³a
br¹zowy medal.
G³os Gminy Psary: Dlaczego
wybra³yœcie w³aœnie lekkoatletykê? Kto
lub co sk³oni³o Was do uczêszczania na
treningi?
Wiktoria i Kinga: Nasza przygoda z
lekkoatletyk¹ zaczê³a siê w 6 klasie
szko³y podstawowej. Uczêszcza³yœmy
wtedy na sks-y i nasz by³y nauczyciel
wychowania fizycznego dostrzeg³ w nas
potencja³. To zaowocowa³o udzia³em w
licznych zawodach. Na jednym z nich - a
by³y to wojewódzkie zawody czwórboju
- dostrzeg³a nas nasza teraŸniejsza
trenerka i zaproponowa³a wybór szko³y
sportowej, co uczyni³yœmy.
GGP: Uwa¿acie, ze sport to dobry
sposób na ¿ycie?
WiK: Tak, uwa¿amy, ¿e sport jest
dobrym sposobem na ¿ycie. Dziêki
niemu mo¿na w ¿yciu du¿o osi¹gn¹æ.
Jest równie¿ idealn¹ odskoczni¹ od
rutyny i codziennych obowi¹zków.

Na I. i II. miejscu na podium Kinga i Weronika ¯ukowskie.

Let’s sing
Dnia 13.03.2012r. odby³ siê
VI Regionalny Konkurs Piosenki
Angielskiej w Wojkowicach
Koœcielnych.
Szko³ê Podstawow¹ w Sarnowie
reprezentowa³a uczennica klasy V
Wiktoria Rozmus. W konkursie wziê³o
udzia³ 31 wykonawców. Wiktoria zajê³a
III miejsce w kategorii klas IV-VI.
Zaœpiewa³a piosenkê Lenki „The show”.
W trakcie swojego wystêpu Wiktoria
zaprezentowa³a wysoki poziom nie tylko
umiejêtnoœci wokalnych, ale tak¿e
lingwistycznych. Congratulations!. SPS.

GGP: Jak radzicie sobie ze stresem? Tego
przecie¿ w sporcie nie brakuje.
WiK: Stres jest dodatkow¹, ale
pozytywn¹ adrenalin¹. On dodaje nam
si³ i pewnoœci siebie. Je¿eli siê pojawia,
to traktujemy go jako automotywacjê.
GGP: Jak udaje Wam siê ³¹czyæ pasjê ze
szko³¹ i innymi obowi¹zkami?
WiK: Na pocz¹tku by³o ciê¿ko ale z
biegiem czasu przywyk³yœmy do tego
stylu ¿ycia i nie mamy z tym problemu.
Wszystko mo¿na rozplanowaæ.
GGP: W jaki sposób odpoczywacie i jak
lubicie spêdzaæ wolny czas?
WiK: Przede wszystkim czas wolny
spêdzamy z przyjació³mi. Lubimy
tañczyæ, to równie¿ nas odprê¿a.
GGP: Czy wi¹¿ecie swoj¹ przysz³oœæ
bezpoœrednio ze sportem?
WiK: Je¿eli chodzi o sport to raczej
daleka przysz³oœæ. Wszystko zale¿y od
naszych dalszych osi¹gniêæ i sukcesów.
GGP: Czym jeszcze siê interesujecie?
WiK Interesujemy siê jêzykami obcymi
m.in. angielskim i francuskim oraz
tañcem .
GGP: Dziœ m³odzie¿ coraz czêœciej
spêdza czas wolny przed komputerem i
telewizorem. Jak Waszym zdaniem
mo¿na zachêciæ Waszych rówieœników
do ruchu?
WiK: Myœlê, ¿e mo¿na zachêciæ
rówieœników do ruchu poprzez wspólne
wyjœcia np. na rolki, basen czy rower.
Uwa¿amy, ¿e trzeba pokazaæ
m³odzie¿y, i¿ sport to nie tylko strata
czasu i wysi³ek ale tez dobra zabawa,
zawieranie nowych znajomoœci oraz
ciekawe wyjazdy. To o wiele lepsze ni¿
bierne siedzenie przed telewizorem czy
komputerem.
GGP: Czego mogê Wam ¿yczyæ?
WiK: Wytrwa³oœci oraz sukcesów w
sporcie.
GGP: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Angelika Pierzcha³a.

Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ
serdecznie zaprasza na:
"Wieczór ¿ydowski"
w wykonaniu Zespo³u D¹bie
oraz goœcinny wystêp Zespo³u
GrodŸczanie z OK w GrodŸcu,
który odbêdzie siê
21.04.2012
w Oœrodku Kultury
w Sarnowie o godz. 17:00.
Weronika Rozmus z nauczycielk¹.
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Oferta Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Psarach œwiadczy pomoc finansow¹,
rzeczow¹ i us³ugow¹ osobom
i
rodzinom bêd¹cym w trudnych
sytuacjach ¿yciowych, których nie s¹ w
stanie samodzielnie pokonaæ
wykorzystuj¹c w³asne mo¿liwoœci,
uprawnienia i zasoby. Udzielana pomoc
ma na celu podejmowanie takich starañ
i dzia³añ, które w efekcie zmierzaj¹ do
¿yciowego usamodzielnienia osób i
rodzin oraz ich integracji ze
œrodowiskiem.
Oœrodek oferuje nastêpuj¹ce rodzaje
wsparcia:
1. Pomoc finansowa w formie
zasi³ków celowych, celowych
specjalnych, okresowych, sta³ych,
dodatków mieszkaniowych, œwiadczeñ
rodzinnych i z funduszu
alimentacyjnego.
2. Pomoc rzeczowa: paczki
œwi¹teczne, paczki miko³ajkowe, opa³ w
naturze, ¿ywnoœæ w naturze,
finansowanie do¿ywiania dla dzieci i
m³odzie¿y w placówkach oœwiatowych,
dystrybucja u¿ywanej odzie¿y, mebli i
innych przedmiotów u¿ytku domowego.
3. Pomoc us³ugowa w formie
wsparcia w wykonywaniu czynnoœci
pielêgnacyjnych i dnia codziennego
przez opiekunki na rzecz osób starszych,
bezdzietnych lub niepe³nosprawnych.
4. Zabezpieczenie sk³adek
zdrowotnych dla osób
nieubezpieczonych.
5. Zabezpieczenie miejsca w domach
pomocy spo³ecznej dla osób starszych,
niepe³nosprawnych, bezdzietnych, z
zaburzeniami psychicznymi.
6. Praca socjalna dla osób
potrzebuj¹cych polegaj¹ca na niesieniu
pomocy w za³atwieniu spraw
urzêdowych, aktywizacji zawodowej
poprzez motywowanie klientów do
uczestniczenia w pracach spo³ecznie
u¿ytecznych, Klubie Integracji
Spo³ecznej, kursach podnosz¹cych
kwalifikacje zawodowe i projektach z
EFS.
7. Integracja spo³eczna klientów
Oœrodka, rodzin z osobami
niepe³nosprawnymi, mieszkañców
gminy, wolontariuszy w ramach
podejmowanych dzia³añ.
8. Dzia³ania w ramach profilaktyki, poprzez: kierowanie osób na leczenie
odwykowe, terapie indywidualne i
grupowe, wyjœcia i wyjazdy integracyjne, organizacja czasu wolnego
w formach rozgrywek sportowych,
programów profilaktycznych, ogólnopolskich kampanii i wolontariatu.

9. Dzia³ania
w r a m a c h
Z e s p o ³ u
Interdyscyplinarnego maj¹ce na
c
e
l
u
przeciwdzia³anie przemocy,
we wspó³pracy z
Komisj¹ ds.
Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych,
policj¹, s¹dem
i prokuratur¹.
10. Zabezpieczenie lokalu
socjalnego dla
osób bêd¹cych
Budynek OPS przy ul. Szkolnej w Psarach.
w trudnej
sytuacji materoœwiatowych stanowi wyj¹tek, gdy¿
ialno-bytowej.
kryterium jest podwy¿szone do 150%
11. Umo¿liwienie bezp³atnego
czyli z 351 z³ na 526,50 z³ na cz³onka
korzystania z zasobów Wioski
rodziny.
Internetowej: bezp³atne szkolenia z
Kryterium dochodowe w przypadku
zakresu obs³ugi komputera i programów,
ubiegania siê o œwiadczenia z pomocy
bie¿¹cy dostêp do sieci Internet i poczty
spo³ecznej jest tylko jednym z
elektronicznej.
koniecznych warunków do przyznania
Z powy¿szych form wsparcia mog¹
œwiadczenia, gdy¿ zgodnie z ustaw¹ o
skorzystaæ zainteresowani mieszkañcy
pomocy spo³ecznej w rodzinie powinna
naszej gminy po uprzednim zg³oszeniu
wystêpowaæ co najmniej jedna
siê do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
przes³anka: sieroctwo, bezdomnoœæ,
Psarach, ul. Szkolna 100 (tel. 32 267 22
bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ,
62) i z³o¿eniu pisemnego wniosku.
d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba,
Podczas spotkania z pracownikiem
przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony
ustalana jest wstêpnie sytuacja klienta,
macierzyñstwa lub wielodzietnoœæ,
ze wskazaniem niezbêdnej
bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo
dokumentacji do postêpowania
wychowawczych i prowadzenia
administracyjnego.
gospodarstwa domowego, zw³aszcza w
Z³o¿enie wniosku o przyznanie
rodzinach niepe³nych lub
p o mo cy ze œ w i ad czeñ p o mo cy
wielodzietnych, trudnoœci w
s p o ³ e c z n e j w i ¹ ¿ e s i ê
przystosowaniu do ¿ycia po zwolnieniu
z przeprowadzeniem wywiadu
z zak³adu karnego, alkoholizmu lub
œrodowiskowego w miejscu
narkomanii, zdarzenia losowego i
zamieszkania klienta, na podstawie
sytuacji kryzysowej, klêski ¿ywio³owej
którego wydawana jest stosowna
lub ekologicznej.
decyzja administracyjna.
Natomiast w przypadku ubiegania siê
Warunkiem do uzyskania wsparcia
o œwiadczenia rodzinne i z funduszu
finansowego, rzeczowego i w naturze
alimentacyjnego wywiad œrodowiskowy
jest spe³nienie kryterium dochodowego:
nie jest przeprowadzany. Nale¿y jedynie
- w przypadku ubiegania siê o
zg³osiæ siê osobiœcie do Oœrodka
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej:
z wymagan¹ dokumentacj¹, wype³niaj¹c
kryterium dla osoby samotnie
stosowny wniosek. OPS
gospodaruj¹cej – 477 z³, w przypadku
rodziny – 351 z³ na osobê w rodzinie
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
- w przypadku ubiegania siê o
w Psarach
œwiadczenia rodzinne: kryterium wynosi
ul. Szkolna 100
504 z³ na osobê w rodzinie, lub w
zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku
przypadku gdy cz³onkiem rodziny jest
w godzinach 7:30 - 15:30
dziecko niepe³nosprawne 583 z³ na
tel./fax. (032) 267-22-62
osobê w rodzinie.
e-mail: ops@psary.pl ,
Ubieganie siê o pomoc w formie
opspsary@poczta.fm
do¿ywiania dzieci w placówkach
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Górale zagrali w D¹biu
Sobotni wieczór (25 lutego) w
Œwietlicy Wiejskiej w D¹biu up³yn¹³ w
góralskich rytmach. Na deskach sceny
w D¹biu zaprezentowa³a siê
prawdziwie góralska kapela
reprezentuj¹ca kulturê i tradycjê
Beskidu ¯ywieckiego I Orawskiego.
Wœród licznie zgromadzonych goœci
byli: Przewodnicz¹cy Rady Gminy –
Jacenty Kubica wraz z radnymi, Wójt
Gminy Psary - Tomasz Sad³oñ wraz z
ma³¿onk¹, Sekretarz Gminy Psary Mirella Brañska – Sorn oraz Dyrektor
GOK-Anna Nag³y. Wszystkich
uczestników przywita³ Wójt Gminy
Psary. W swoim krótkim wyst¹pieniu
zaznaczy³, i¿ jest to pierwszy z cyklu
koncertów pn.: „Muzyczna podró¿ po
Gminie Psary”, zg³oszonych do
dofinansowania w ramach dzia³ania
413. Wdra¿ania lokalnych strategii
rozwoju dla ma³ych projektów.
W programie wystêpu oprócz
tradycyjnej muzyki Beskidu
¯ywieckiego s³uchacze mogli us³yszeæ
melodie góralskie grane na dawnych
instrumentach pasterskich: kobza,
rêcznie robione piszcza³ki, czy
heligonka oraz
kilka pieœni
reprezentuj¹cych region Orawy,
Beskidu Œl¹skiego, a nawet muzykê
cygañsk¹. Wspólnym œpiewom oraz
gromkim brawo nie by³o koñca. W

Muzycy z kapeli góralskiej z ¯ywiecczyzny i Orawy podczas wystêpu

trakcie wystêpu, wi¹zanki góralskich
melodii przeplatane by³y opowieœciami,
legendami oraz histori¹ zwi¹zan¹ z
¯ywiecczyzn¹. „Takie wydarzenie nie
tylko zbli¿a ludzi do rodzimej kultury,
ale tak¿e daje mo¿liwoœæ obcowania z
inn¹ tradycj¹ i obyczajem, co wzbogaca
nas jako aktywnych odbiorców kultury”powiedzia³a jedna z uczestniczek
koncertu.
„Jestem mile zaskoczony tak¹ du¿¹
frekwencja. Nigdy bym nie pomyœla³, ¿e
zamiast ogl¹daæ skoki narciarskie,

przyjedziecie do D¹bia pos³uchaæ
naszej muzyki” - ¿artowa³ Marcin
Pokusa lider Zespo³u. Na zakoñczenie
koncertu publicznoœæ gromkimi
brawami podziêkowa³a za wspania³y
wystêp co zaowocowa³o bisami w
trakcie których na proœbê jednej z
uczestniczek muzycy zagrali
po¿egnaln¹ piosenkê „Góralu, czy Ci nie
¿al...” porywaj¹c tym samym wszystkich
s³uchaczy do wspólnego œpiewu. GOK.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Koncert muzyki klasycznej w Gródkowie
16 marca Gminny Oœrodek Kultury w
Gródkowie goœci³ na swojej scenie
uczniów Ogólnokszta³c¹cej Szko³y
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w
Bytomiu. M³odzi artyœci, klasy skrzypiec
Jacka Siemka, zgromadzonej
publicznoœci zaprezentowali
najpiêkniejsze utwory z repertuaru
muzyki klasycznej. Pablo Sarasate,
Edouard Lalo czy Max Bruch to tylko
niektórzy kompozytorzy, których
utwory zabrzmia³y w sali Gminnego
Oœrodka Kultury w Gródkowie.
Prawdziwy klasyk muzyki powa¿nej
wykona³a na koniec tegoroczna
maturzystka Magdalena Ró¿ycka, by³a to
pierwsza czêœæ Koncertu d-moll op. 47

Jean Sibeliusa. Jest to pozycja
wykonywana na najwiêkszych i
najbardziej presti¿owych scenach
muzycznych ca³ego œwiata. Utwór
ten w pe³ni pokazuje kunszt oraz
wysok¹ technikê wykonawcy,
która potrzebna jest do wykonania
tego koncertu. Reakcja
publicznoœci by³a bardzo
pozytywna i liczymy na dalsz¹
wspó³prace z uczniami bytomskiej
szko³y.
Koncert odby³ siê w ramach
comiesiêcznego cyklu koncertów
muzycznych, dla mieszkañców
gminy Psary. GOK.
Na skrzypcach gra³a Weronika Sidorska.
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Raz na cztery lata, Zuch jest pêpkiem œwiata
29 lutego zuchy w naszej gminie
obchodzi³y swoje imieniny.
W gromadzie zuchowej istnieje
obrzêd imieninowy, który obchodzony
jest z wielk¹ pomp¹ i parad¹, tylko raz
przez ca³y okres zuchowania - 29 lutego
od 1984 r. Raz na cztery lata. W tym
dniu, zuchy s¹ najwa¿niejsze, wszyscy
traktuj¹ ich z szacunkiem, sypi¹ siê
prezenty, ¿yczenia. W Hufcu Ziemi

Bêdziñskiej imieniny obchodzone by³y
tym razem w Szkole Podstawowej w
Strzy¿owicach, gdzie spotka³y siê trzy
gromady: Rozbrykane Tygrysy z
Bêdzina, Kajtki Czarodzieje z Czeladzi
oraz Leœne Skrzaty ze Strzy¿owic. W
obecnoœci rodziców i zaproszonych
goœci, czyli Wójta Gminy Psary,
Sekretarz Gminy, Dyrektor szko³y,
instruktorów ZHP, pani bibliotekarki,

nauczycieli, Prezesa Stowarzyszenia
Przyjació³ Szko³y oraz przyjació³
zuchów, zuchy bawi³y siê œwietnie,
œpiewa³y zuchowe piosenki, a tak¿e
odbiera³y od goœci podarki. By³o i
œmiesznie, i powa¿nie, po prostu bardzo
mi³o. Atrakcj¹ wieczoru by³ bardzo
smaczny i piêknie przystrojony tort
imieninowy przygotowany przez
rodziców. phm. Anna £ebzuch.

Ju¿ w
kolejnym
G³osie
Gminy
Psary
przedstawimy
Pañstwu
historiê
gromady
zuchów w
naszej
gminie.
Gromada Leœnych Skrzatów ze Strzy¿owic z zaproszonymi goœæmi.

Ruszy³y rozgrywki w A klasie
18 marca ruszy³a wiosenna runda
rozgrywek A klasy. W pierwszej kolejce
rundy wiosennej nasz gminny lider
B³yskawica Preczów zagra³ z KS Gieb³o
gromi¹c goœci a¿ 11 do 1. W gminnych
derbach KS Sarnów zremisowa³ z
Jednoœci¹ Strzy¿owice.
Walcz¹cy o utrzymanie siê w A klasie
Klub Sportowy B³êkitni Sarnów oraz
Jednoœæ Strzy¿owice, stoczy³y

wyrównany pojedynek w Sarnowie
zakoñczony remisem 2:2.
W B klasie szansê na awans do A klasy
maj¹ wszystkie nasze dru¿yny: Orze³
D¹bie, Iskra Psary oraz Klub Sportowy
Góra Siewierska, które po rundzie
jesiennej uplasowa³y siê na 3. , 5. i 7.
miejscu w tabeli rozgrywek okrêgu
sosnowieckiego. 31 marca rusza runda
wiosenna, w której na wyjeŸdzie zagra
Orze³ D¹bie ze Skalniakiem Kroczyce,

a Klub Sportowy Góra Siewierska stoczy
pojedynek z P³omieniem Niegowonice,
Iskra Psary przyjmie na swoim boisku
ród³o Kromo³ów (Zawiercie).
Trzymamy kciuki za nasze dru¿yny i
¿yczymy powodzenia w rundzie
wiosennej, a wszystkich mieszkañców
zapraszamy do kibicowania. Daty oraz
godziny rozgrywek mo¿na sprawdzaæ na
bie¿¹co w serwisie www.90minut.pl.
Red.

III Mistrzostwa Szkó³ Gminy Psary w narciarstwie alpejskim
28 lutego 2012r. rozegrano III
Mistrzostwa Szkó³ Gminy Psary w
Narciarstwie Alpejskim.
Dziêki uprzejmoœci MOSiR w
Sosnowcu zawody odby³y siê bezp³atnie
na stoku – Œrodula. Po dwóch
przejazdach zwyciêzcami w
poszczególnych kategoriach byli:
Szko³y Podstawowe – dziewczêta: I m.
Sobczyk Weronika, II m. Czerna Oliwia,
III m. Ciastoñ Marianna; ch³opcy: I m.
Król Konrad, II m. Sobczyk Piotr, III m.
Barañski Kamil. Gimnazjum –
dziewczêta Im. Gajdzik Aleksandra; II m.
Krzywda Anna, III m. Jachimiak Maria;
ch³opcy Im. Socha Kasper, II m. Sobieraj
Piotr, III m. Brzuszko Aleks.
Zwyciêzcom i uczestnikom zawodów
statuetki i medale wrêcza³ Wójt. UKS.

Zwyciêzcy zawodów w narciarstwie alpejskim na wspólnym zdjêciu.
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Lokalna Zbiórka ¯ywnoœci

Komitet Organizacyjny Akcji
"Lokalna Zbiórka ¯ywnoœci"
og³asza
w dniach 19 – 30 marca 2012r.
przedœwi¹teczn¹ zbiórkê ¿ywnoœci,
przeznaczon¹ dla osób potrzebuj¹cych z terenu naszej Gminy
Wszyscy, którzy chc¹ przy³¹czyæ siê do akcji, proszeni s¹ o dostarczenie ¿ywnoœci
do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Psarach, ul. Szkolna 100 w godz. 8.00 – 18.00.

Zdrowych, pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei
i mi³oœci. Radosnego,
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ
w gronie rodziny i wœród przyjació³
¿yczy
Zbigniew Meres Senator RP

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
W dniach 29 marca w godz. 9.00 – 12.00 i 30 marca w godz. 15.00 – 18.00,
w Bêdzinie informuje, ¿e termin
¿ywnoœæ bêdzie mo¿na przekazaæ w poni¿szych sklepach na terenie Gminy:
1. w Sklepie Ogólnospo¿ywczym Teresa Bochenek ul. Szkolna 93, Psary (Lewiatan) z³o¿enia zeznania rocznego za 2011
rok up³ywa 30 kwietnia 2012 roku.
2. w Sklepie GROSIK Zbigniew Gawron ul. Wiejska, Sarnów
Termin do z³o¿enia zeznania uwa¿a siê za
3. w Sklepie Wielobran¿owym Wies³awa Dymarska ul. Pocztowa 46, D¹bie
zachowany, gdy najpóŸniej w dniu 30.04.2012
4. w Sklepie Ogólnospo¿ywczym Kubiczek Pawe³ ul. Zwyciêstwa 1a, Gródków
roku zeznanie zostanie:
5. w Sklepie LUX (SPO£EM Zabrze) ul. Szosowa, Strzy¿owice
- z³o¿one osobiœcie w urzêdzie skarbowym,
- nadane w polskiej placówce pocztowej
6. w Sklepie Spo¿ywczym „Karolina”, J. i J. Dydak, ul. Malinowicka 6, Psary
operatora publicznego,
W akcji bior¹ udzia³ równie¿ wszystkie szko³y znajduj¹ce siê w naszej gminie.
- przes³ane elektronicznie za poœrednictwem
Organizatorzy dziêkuj¹ za okazane wsparcie: tel. kontaktowy 32 267 22 62
serwisu e - deklaracje.

Kwalifikacja wojskowa 2012
W dniach 6 i 10 kwietnia 2012r.
zostanie przeprowadzona Kwalifikacja
Wojskowa osób z terenu Gminy Psary.
Kwalifikacjê prowadzi Powiatowa
Komisja Lekarska dla powiatu
bêdziñskiego. Miejsce Kwalifikacji
Wojskowej – Bêdzin, ul. Promyka 26
(budynek Politechniki Czêstochowskiej,
Zamiejscowego Oœrodka
Dydaktycznego w Bêdzinie).
Do stawienia do Kwalifikacji
Wojskowej wzywa siê:
1. mê¿czyzn urodzonych w 1993r.;
2. mê¿czyzn urodzonych w latach
1988-1992, którzy nie posiadaj¹
ustalonej kategorii zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 19911992, które zosta³y uznane przez
powiatowe komisje lekarskie, ze
wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo
niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej,
je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa
przed zakoñczeniem kwalifikacji
wojskowej lub je¿eli okres tej
niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu i
z³o¿y³y wnioski o zmianê kategorii
zdolnoœci przed zakoñczeniem
kwalifikacji wojskowej;
4. osoby, które ukoñczy³y 18 lat
¿ycia i zg³osi³y siê ochotniczo do
pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli nie
posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci
do czynnej s³u¿by wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa
INFORMATOR
G£OS GMINY PSARY Gazeta Samorz¹dowa
Redaktor Naczelny: Milena Sobieraj
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nades³anych materia³ów,

siê równie¿ kobiety urodzone w latach
1988 - 1993, posiadaj¹ce kwalifikacje
przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej
oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim 2011/2012
koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i
weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo bêd¹ce
studentkami lub absolwentami tych
szkó³ lub kierunków.
Wezwania do stawienia siê przed
komisj¹ przesy³ane s¹ imiennie, a ich
nieodebranie nie zwalnia z obowi¹zku
stawienia siê.
Osoba, która z wa¿nych przyczyn
nie mo¿e stawiæ siê w terminie
wskazanym w wezwaniu, obowi¹zana
jest zawiadomiæ o tym Wójta Gminy,
najpóŸniej w dniu, w którym winna by³a
stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej aby
ustaliæ inny mo¿liwy do stawienia siê
termin, w czasie trwania kwalifikacji.
Kwalifikacja wojskowa jest
obowi¹zkowa. Wobec osoby, która nie
stawi siê do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, mo¿e byæ
na³o¿ona grzywna w celu przymuszenia
lub zarz¹dzone przymusowe
doprowadzenie przez Policjê.
Osoba staj¹ca do Kwalifikacji winna
posiadaæ ze sob¹:
1. dowód osobisty lub inny
dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ,
2. dokumentacjê lekarsk¹, w tym
a tak¿e do publikacji materia³ów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejnoœci.
Wydawca: Urz¹d Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.

wyniki badañ specjalistycznych z
ostatnich 12 miesiêcy,
3. aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3
x 4 bez nakrycia g³owy,
4. dokumenty potwierdzaj¹ce
poziom wykszta³cenia i kwalifikacje
zawodowe.
W trakcie badañ lekarskich zostan¹
okreœlone kategorie zdrowia a w toku ich
trwania nast¹pi tak¿e za³o¿enie
ewidencji wojskowej i wydanie
ksi¹¿eczki wojskowej. Osoby, wobec
których orzeczona zostanie kategoria
zdolnoœci „A”, „B” lub „D” do czynnej
s³u¿by wojskowej, po uprawomocnieniu
siê orzeczenia powiatowej komisji
lekarskiej, zostan¹ z urzêdu
przeniesione do rezerwy, a w zwi¹zku z
tym bêd¹ posiada³y uregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej.
Wszelkich informacji na temat
kwalifikacji wojskowej udziela inspektor
ds. ZKiOC - telefony:
32 267 21 21 wew.25; kom. 722
362 364. OC.

Nak³ad: 2000 egz.
Dane kontaktowe:
Zak³ad Gospodarki Komunalnej tel. 32 360 16 70
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
S³u¿y do zg³aszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Panie œwiêtowa³y w Gródkowie
8 marca 2012 roku by³ szczególnym
dniem dla wszystkich Pañ z Kó³
Gospodyñ Wiejskich, Zespo³ów oraz
organizacji spo³ecznych, które
aktywnie dzia³aj¹ na terenie naszej
gminy. Uroczysty Dzieñ Kobiet odby³
siê w Gminnym Oœrodku Kultury w
Gródkowie.
W czasie spotkania ciep³ym s³owom
oraz ¿yczeniom nie by³o koñca. Wójt
Gminy Psary-Tomasz Sad³oñ z³o¿y³
wszystkim zgromadzonym paniom
serdeczne ¿yczenia oraz podziêkowania
za aktywn¹ dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie
w ¿ycie gminy. Na dowód uznania
wszystkie Panie otrzyma³y piêkne
kwiaty.
Asystent parlamentarny Europos³anki
Ma³gorzaty Handzlik - Jerzy Chaberko
wrêczy³ ka¿dej z pañ skromny upominek

w postaci parasolki, Z symbolicznym
bukietem kwiatów pojawi³ siê równie¿
Waldemar Andzel, pose³ na Sejm RP.
Specjalnie na tê okazjê GOK
przygotowa³ niezwyk³y program
artystyczny. Na gródkowskiej scenie
zaprezentowali siê miêdzy innymi
artyœci Operetki Œl¹skiej z Bytomia. W
czasie wystêpu zgromadzeni goœcie
mogli us³yszeæ recital utworów
operetkowych i musicalowych w
wykonaniu - Dariusza Nu¿yñskiego
tenora, solistki Agnieszki Bochenek –
Osieckiej sopranistki Operetki Œl¹skiej w
Bytomiu oraz Operetki w Ostrawie, przy
akompaniamencie Pauliny Statecznej –
fortepian. Wspania³e wykonania Pokaz taneczny rodzeñstwa Dankowskich.
w³oskich i polskich standardów
operetkowych zachwyci³y ca³¹
publicznoœæ, która podziêkowa³a artystom za wystêp owacjami na stoj¹co.
Pomiêdzy wystêpami artystów
operetkowych Panie mog³y podziwiaæ
równie¿ wyczyny pary tanecznej,
rodzeñstwa Patrycji i Roberta
Dankowskich, mieszkañców so³ectwa
Sarnów, którzy zaprezentowali tañce
latynoamerykanskie.
Na zakoñczenie Wójt Gminy PsaryTomasz Sad³oñ jeszcze raz z³o¿y³
serdeczne ¿yczenia, podziêkowa³ za tak
liczne przybycie oraz zaprosi³ wszystkie
Panie na poczêstunek i lampkê
szampana. „Ciszê siê, ¿e co roku
mo¿emy spotkaæ siê tutaj w GOK-u i
wspólnie z innymi Paniami spêdziæ tak
uroczy wieczór. To daje nam motywacjê
do dalszej pracy na rzecz naszej gminy” powiedzia³a jedna z uczestniczek
spotkania. GOK.

Zgromadzeni goœcie nagrodzili wykonawców owacjami na stoj¹co

Agnieszka Bochenek-Osiecka oraz Dariusz Nu¿yñski podczas wystêpu w Gródkowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary
wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
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Kampania reklamowa Gminy Psary trwa
Od 5 marca do 30 marca w TVP 3 jest
emitowana reklama promuj¹ca dzia³ki
budowlane na sprzeda¿ w naszej
gminie.
W czerwcu gmina bêdzie
przygotowana do sprzeda¿y dzia³ek
budowlanych na Osiedlu Czerwony
Kamieñ w Górze Siewierskiej do
sprzeda¿y bêdzie 81 dzia³ek o
powierzchni od 700 m2 do 2000 m2.
Dzia³ki po³o¿one s¹ przy: ul. Koœciuszki,
ul. Wapiennej, ul. Bursztynowej,
ul. Miedzianej, ul. Kwarcowej
i ul. Granitowej. Wszystkie posiadaj¹
dostêp do nowowybudowanej drogi
publicznej z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia
do sieci energetycznej i wodoci¹gowej
na koszt gminy.
W drugiej po³owie roku na przetarg
wystawione równie¿ zostan¹ niezwykle

atrakcyjne dzia³ki
budowlane w Preczowie
przy ul. Szkolnej, a ich
powierzchnia bêdzie
wynosi³a 1424 m2, 1446 m2,
1474 m.2. Najwiêkszym
atutem tej lokalizacji jest
bliskoœæ do Zalewu KuŸnica
Warê¿yñska w D¹browie
Górniczej. Niedaleko jest
t e ¿ d o s k l e p ó w
spo¿ywczych i przystanków
W Górze Siewierskiej na Osiedlu Czerwony Kamieñ do
autobusowych. Tu¿ obok
sprzeda¿y bêdzie kilkadziesi¹t dzia³ek.
dzia³ek znajduje siê budynek
remizy OSP w Preczowie,
gdzie mieœci siê równie¿ œwietlica znaleŸæ w zak³adce Oferta Inwestycjna
oœrodka kultury, a przy niej plac zabaw i z n a j d u j ¹ c e j s i ê n a p o r t a l u
informacyjnym gminy www.psary.pl.
boisko do koszykówki.
Red.
Pe³n¹ ofertê inwestycyjn¹ z gminnymi
nieruchomoœciami na sprzeda¿ mo¿na

Balonowe powitanie wiosny
Ju¿ trzeci raz w
nietypowy
sposób spo³ecznoœæ Szko³y
Podstawowej im. Stanis³awa
Polakowskiego w Strzy¿owicach
powita³a wiosnê. Tradycyjnie 21 marca
odby³y siê Zawody Balonowe. W
powietrze poszybowa³o 250 zielonych
balonów.
W ramach Projektu Comenius, którego
obecna edycja nosi tytu³ „Europejski
Magazyn Wolontariatu” podejmujemy

Uczennice z klasy I ze swoimi balonikami.

ró¿norodne akcje na rzecz
seniorów, chorych dzieci,
wychowanków domów dziecka,
zwierz¹t i œrodowiska. St¹d has³o na
wizytówkach i balonach „Segregujmy
œmieci, chroñmy ziemiê”.
W tym roku dodatkow¹ atrakcj¹ Dnia
Wiosny by³ wiosenny pokaz mody
ekologicznej oraz prezentacje pasji i
ciekawego hobby naszych uczniów. Nie
zabrak³o piosenek o wioœnie.
Projektantami i modelami
prezentuj¹cymi ekologiczn¹ kolekcjê
byli uczniowie klas IV, V i VI.
Tworzywem kreacji by³y materia³y
odpadowe. Stroje s¹ ma³o kosztowne,
³atwe w wykonaniu, oryginalne i zgodne
z trendami obowi¹zuj¹cymi tej wiosny.
Powitanie wiosny powoli przekszta³ca
siê w imprezê œrodowiskow¹, bior¹ w
niej udzia³ w³adze Gminy, rodzice,

dziadkowie no i oczywiœcie
Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y, bez
którego impreza nie by³aby a¿ tak udana.
Dziêki wsparciu i zaanga¿owaniu
rodziców naszych uczniów
uruchomiony zosta³ kiermasz s³odkoœci.
Odby³a siê równie¿ aukcja z zaj¹czkiem,
na której licytowano stroiki œwi¹teczne.
Dochód zostanie przeznaczony na
zakup tablicy interaktywnej.
Gor¹co dziêkujemy wszystkim
Rodzicom, Dziadkom, Prezesowi p.
Piotrowi Stelmachowi i cz³onkom
Stowarzyszenia za pomoc w organizacji
Dnia Wiosny. Poniewa¿ pogoda
dopisa³a ten mi³y dzieñ zakoñczyliœmy
ogniskiem z pieczeniem kie³basek.
Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w
Strzy¿owicach dziêkuje równie¿
sponsorom wspieraj¹cym Zawody
Balonowe. SP Strzy¿owice.

Uczniowie na powitanie wiosny wypuœcili 250 baloników.

