Gazeta samorządowa
Egzemplarz bezpłatny
MARZEC 2013
NR 15/95
ISSN 1732-985X

SZANOWNI MIESZKAŃCY PRZYPOMINAMY
O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DO 15 KWIETNIA BR.
więcej na str. 5.

Dziecięcy zespуł folklorystyczny ma nowe stroje
Samorząd gminy
Psary podjął kolejne
działania wspierające
kultywowanie tradycji
ludowej. Ze środkуw
gminy Psary oraz unijnego
wsparcia z Programu
Rozwoju Obszarуw
Wiejskich zakupiono 60
k o m p l e t у w
zagłębiowskich strojуw
ludowych dla dziecięcego
z e s p o ł u
folklorystycznego.
Zespół powstał
w
2011r. , obecnie liczy 60
osób, 30 dziewczynek i
30. chłopców, a jego
opiekunem jest
doświadczony instruktor
muzyki - Donata Michalak.
Prowadzenie takiego
zespołu w gminie wiąże
się z dużymi wydatkami,
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny podczas występu na Gminnym Dniu Kobiet.
ale część kosztów jego
działalności udało się
pokryć z funduszy unijnych. Gmina podziwiać na scenie od marca. Kostiumy konsultacjach z Karoliną Szenderą pozyskała dofinansowanie na tradycyjne ludowe zostały uszyte na miarę dla czynnym członkiem zespołu "Śląsk",
Anną Marszałek wieloletnim
zagłębiowskie stroje ludowe, w których każdego z członków zespołu.
i
nstruktorem tańca ludowego,
Projekt
strojów
powstał
po
młodych tancerzy i śpiewaków możemy
etnografami Muzeum Zagłębia
Dąbrowskiego oraz po
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
przestudiowaniu materiałów
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
historycznych opisujących kulturę i
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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tradycje folkloru zagłębiowskiego. Koszt
zakupu strojów wyniósł 40 980,00 zł, z
czego unijna dotacja to 23 321,95 zł.
Dziewczęcy strój składa się z 8
elementów. Są to białe, płócienne,
plisowane halki wykończone na dole
koronką, spódnice w kolorze: zielonym,
fioletowym lub bordowym, marszczone
ku górze których końce obszyte zostały
lampasami. Dopełnieniem spódniczek
jest szary, płócienny fartuszek, również
ozdobiony lampasami wykończony

koronką i wiązany z tyłu. W skład stroju
wchodzi również biała, lniana bluzka z
długim rękawem zakończonym haftem
na mankiecie oraz haftowanym
kołnierzykiem. Na nią nakładany jest
gorsecik z aksamitu, w kwieciste wzory,
wiązany z przodu czerwoną wstążką.
Dopełnieniem całości stroju są duże
czerwone korale, wianek na głowę z
tyłu wykończony kolorowymi
wstążkami oraz czarne, skórzane buty.
Chłopięcy strój ludowy składa się ze
spodni w kolorze ciemnego granatu, po
bokach wykończonych długimi

lampasami, wkładanych do wysokich
czarnych skórzanych kozaków. Część
górną stanowi biała, lniana koszula z
długim rękawem i prostym stojącym
kołnierzem, na którą nakładana jest
granatowy kubrak z aksamitu z
czerwonymi obszyciami oraz złotymi
ozdobnymi guzikami. Dopełnieniem
całości stroju chłopięcego jest czarny
kapelusz z czerwoną wstążką, której
końce zostały upięte w kokardę oraz
czerwona trójkątna chusta.
Młodzi artyści mają za sobą już
pierwsze występy na scenie, które
sprawiają im mnóstwo radości. Dzieci z
niecierpliwością czekają na
co t y g o d n i o w ą p r ó b ę - C h ę t n i e
uczęszczam na próby zespołu. Dzięki
temu mogę realizować swoje
zainteresowania i poznawać nowe
rzeczy. W czasie prób wspólnie z
rówieśnikami tańczymy, bawimy się, ale
też uczymy historii tańca ludowego. mówi Jakub Bizan uczeń SP w Dąbiu,
członek zespołu. Próby zespołu
odbywają się w Szkole Podstawowej w
Dąbiu, w których biorą udział uczniowie
ze szkół podstawowych w Dąbiu,
Strzyżowicach, Sarnowie oraz
Gródkowie. Zespół z roku na rok daje
coraz więcej występów, które spotykają
się z dużym zainteresowaniem
publiczności. Trzymamy kciuki za
młodych artystów i życzymy im samych
sukcesów. Red.

Podczas występu partię solową wykonał Jakub Bizan.

Balonowe przywitanie wiosny w Strzyżowicach
Tradycyjnie już, wypuszczeniem 300
zielonych balonikуw uczniowie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego NR 1
w Strzyżowicach 21 marca w samo
południe przywitali wiosnę.
To już IV edycja Zawodów
Balonowych z okazji pierwszego dnia
wiosny organizowana w tej szkole. Start
baloników poprzedzony był pokazem
Mody Ekologicznej pod hasłem "No
Limits".
Pierwszego dnia wiosny uczniowie ze
Strzyżowic zaprezentowali własne
pomysły projektów ubiorów damskich i
męskich, wykonanych z materiałów
przeznaczonych do recyklingu. Typowo
zimowa aura, którą przywitał nas
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny
nie była w stanie odstraszyć uczniów,
którzy w komplecie stawili się na boisku
sportowym, gdzie nastąpiło uroczyste
wypuszczenie balonów. Trzymamy
kciuki, aby zima na dobre z nimi
odleciała. ZSPStrz.

Wypuszczenie balonów dostarczyło uczniom wielu emocji.
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III Mistrzostwa Gminy Psary w tenisie stołowym
W niedzielę 24 marca w Gimnazjum
w Psarach zawodnicy po raz trzeci
mieli okazję powalczyć o Puchar Wуjta
gminy Psary w tenisie stołowym.
Mistrzostwa z roku na rok cieszą się
coraz większym zainteresowaniem
mieszkańców. Wśród zawodników na
sali można było spotkać tych, którzy
biorą w nich udział od początku, jak
również sporo nowych uczestników. W tym roku po raz pierwszy
postanowiłem wziąć udział
w mistrzostwach w tenisie stołowym,
bardzo się cieszę, że się zdecydowałem,
impreza jest świetnie zorganizowana, a
rywalizacja odbywa się w sportowej
atmosferze. - mówi Sebastian Marczak,
który zdobył na zawodach II miejsce w
swojej kategorii.
Podczas Mistrzostw zawodnicy
rywalizowali w poszczególnych
kategoriach zależnych od wieku i płci.
Dla najlepszych trzech zawodników
organizator ufundował dyplomy i
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dla
zwycięzców poszczególnych kategorii
puchary. Wszystkie partie rozgrywano
zgodnie z regulaminem Polskiego
Związku Tenisa Stołowego, a nad
prawidłowym przebiegiem czuwał
profesjonalny sędzia.
W poszczególnych kategoriach

zwyciężyli:
MĘŻCZYŹNI
Kategoria Chłopcy klasy I-III
1. Jakub Jęsiek , 2. Michał Miąsko, 3.
Michał Flak.
Kategoria Chłopcy klasy IV-VI: 1.
Marek Kocot, 2. Mateusz Witek, 3.
Dominik Radziszewski.
Kategoria Chłopcy GIMNAZJUM: 1.
Adrian Misiak, 2. Kamil Augustyn, 3.
Mateusz Osada.
Kategoria Mężczyźni szkoły średnie –
do 30 LAT: 1. Patryk Wyszyński, 2.
Sebastian Marczak, 3. Piotr Flasza.
Kategoria Mężczyźni 31-50 LAT: 1.
Paweł Kotuła, 2. Andrzej Skotnicki, 3.

Jacek Walkosz.
Kategoria Mężczyźni POWYŻEJ 51
LAT: 1. Jerzy Sadłoń, 2. Ireneusz
Sibielak, 3. Stanisław Kotuła.
KOBIETY
Klasy I-III: I miejsce indywidualne –
Justyna Gwóźdź. Klasy IV-VI: I miejsce –
Alicja Jęsiek, II miejsce – Dominika
Wyszyńska, III miejsce – Wiktoria
Pilarska. GIMNAZJUM: I miejsce –
Katarzyna Gwóźdż, II miejsce –
Katarzyna Musialik, III miejsce – Kinga
Pasternak. Szkoły średnie do 30 lat: I
miejsce indywidualne – Agata Boryka.
Red.

Walka pomiędzy uczestnikami była zacięta.

Tauron wymienia napowietrzne przyłącza do budynkуw
W gminie Psary pracownicy firmy
Tauron Dystrybucja wymieniają
przyłącza energetyczne. Ich wymiana
wynika z analizy awaryjności
uszkodzeń elementуw sieci
napowietrznej niskiego napięcia.
Analiza ta wykazuje iż około 70%
uszkodzeń występuje na
nieizolowanych przyłączach.
Pracownicy TAURON Dystrybucja z
rejonu Będzin dokonali oceny stanu
technicznego sieci (dotyczy to słupów
oraz przewodów linii głównych) i
wytypowali takie, które wymagają
wymiany. - Zdecydowaliśmy się
wymienić przyłącza nieizolowane w
większości o przekroju 16 mm na
izolowane o przekroju 25 mm co
zmniejszy liczbę awaryjnych przerw w
dostawie energii elektrycznej odbiorców
z terenu gminy Psary oraz zmniejszy
straty techniczne związane z przesyłem
energii elektrycznej. W tym roku
planujemy wymienić około 1 tys.
przyłączy. Już wymieniliśmy ich ok. 400
szt. - mówi Piotr Żydek, rzecznik
prasowy Tauron Dystrybucja z rejonu

Będzin.
Tauron wymieni przyłącza w
technologii "Prac Pod Napięciem". Ten
sposób organizacji pracy wymaga od
osób je wykonujących wysokich
kwalifikacji oraz użycia
specjalistycznych narzędzi. Dzięki takiej
organizacji pracy zabiegi te nie są
odczuwalne przez innych odbiorców
energii ponieważ wyłączony
jest tylko ten u którego
wymieniane jest przyłącze.
Trwa to zaledwie jedną
godzinę.
Przy okazji pracownicy
Grupy Tauron Dystrybucja
wskazują potencjalne
zagrożenia mogące wystąpić w
związku ze stanem
technicznym wewnętrznych
linii zasilających, które są w
eksploatacji odbiorców. Linie
te w niektórych przypadkach
mają po kilkadziesiąt lat. Przez
upływ czasu stan ich izolacji
znacznie się pogorszył, a ich
przekrój nie jest

przystosowany do obecnego
o b ci ążen i a. Wart o p ami ęt ać, że
niesprawna instalacja może być
przyczyną pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym. Takie wspólne działania
powodują znaczne podniesienie
bezpieczeństwa mieszkańców naszej
gminy. Red.
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Rada Gminy Informuje
28 lutego 2013r. w Ośrodku Kultury
w Sarnowie odbyła się XXVIII sesja Rady
Gminy Psary, podczas której przyjęto 6
uchwał w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na dzierżawę na
okres 3 lat części nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
stanowiących mienie komunalne gminy
położonych w obrębie Gródków,
Sarnów, Góra Siewierska, Dąbie,
Brzękowice.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia
zgody na dzierżawę na okres 3 lat części
nieruchomości gruntowych na
lokalizację telefonicznych szaf
kablowych wraz z przyłączami
teletechnicznym i energetycznym.
2. Zmiany Uchwały Nr
XXVI/290/2012 Rady Gminy Psary z
dnia 28.12.2012 roku w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach
na 2013 rok poprzez wprowadzenie
zapisu, iż Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na okres
2013 roku jest realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.
3. Ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Rady Gminy Psary Nr
XVII/197/2012 z dnia 22 marca 2012r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2011
Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia
2011 roku w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez
przedszkola i oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych z terenu gminy
Psary.
4. Planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Psary.
W budżetach szkół wyodrębnia się
środki finansowe na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 1% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
Ze środków dofinansowywane będą
następujące formy i specjalności
doskonalenia zawodowego nauczycieli:
studia magisterskie, podyplomowe,
uzupełniające, kursy kwalifikacyjne i
doskonalące o specjalnościach:
wychowanie do życia w rodzinie,
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne,
surdopedagogika. W roku
kalendarzowym 2013 ustala się
maksymalną kwotę dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli do 1000
zł na jednego nauczyciela na semestr.

5. Zatwierdzenia
do realizacji projektu
p o d n a z w ą
„Integracja poprzez
sztukę i sport”ze
ś r o d k ó w
Europejskiego
F u n d u s z u
Społecznego.
6 . Z m i a n y
U c h w a ł y N r
Marcowa sesja Rady Gminy.
XXVI/287/2012 Rady
Gminy Psary z dnia
Zaciągnięcia kredytu
28.12.2012r. w sprawie szczegółowego długoterminowego na sfinansowanie
sposobu i zakresu świadczenia usług w deficytu budżetu.
zakresie odbierania odpadów
Zmian w Wieloletniej Prognozie
k o m u n a l n y c h o d w ł a ś c i c i e l i Finansowej Gminy Psary na lata 2013 –
nieruchomości i zagospodarowania tych 2 0 3 3 p o p r z e z w p r o w a d z e n i e
odpadów, w zamian za uiszczoną przez przedsięwzięcia pn. „Zagłębiowski Park
właścicieli nieruchomości opłatę za Linearny – rewitalizacja obszaru
g o s p o d a r o w a n i e o d p a d a m i funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i
komunalnymi.
Brynicy”.
Gmina Psary przejmuje wyposażenie
W y r a ż e n i a z g o d y n a
nieruchomości w pojemniki służące do współfinansowanie zadań przy drogach
zbierania odpadów komunalnych oraz powiatowych położonych na terenie
utrzymywanie tych pojemników, w gminy Psary:
odpowiednim stanie sanitarnym
zadania inwestycyjne:
porządkowym i technicznym jako część
- budowa chodnika przy drodze
usługi w zakresie odbierania odpadów powiatowej 4713S – ul. 1 Maja w
k o m u n a l n y c h o d w ł a ś c i c i e l i Strzyżowicach (etap VI),
nieruchomości za uiszczoną przez
- przebudowa drogi powiatowej
właściciela opłatę za gospodarowanie 4787S – budowa chodnika ul. Wiejska w
odpadami komunalnymi.
Sarnowie (etap V),
Dnia 21 marca 2013 roku, odbyła się
- budowa chodnika przy drodze
XXIX sesja Rady Gminy Psary, podczas powiatowej 4713S – ul. Belna w
ktуrej obecnych było 15 radnych. Strzyżowicach (etap I),
Obrady toczyły się w Ośrodku Kultury
- budowa chodnika przy drodze
w Sarnowie.
powiatowej 4719S – ul. Wiejska w
R a d n i o b r a d o w a l i z g o d n i e z Malinowicach (etap I),
przedstawionym porządkiem obrad,
zadania projektowe:
przyjmując 10 uchwał w sprawie:
- przebudowa odwodnienia drogi
1 . S p r z e d a ż y n i e r u c h o m o ś c i powiatowej 4782S w Brzękowicach
n i e z a b u d o w a n e j p o ł o ż o n e j w Górnych,
Strzyżowicach przy ul. Parkowej,
- budowa chodnika wraz z
stanowiącej własność gminy.
odwodnieniem w drodze powiatowej
2 . Z a t w i e r d z e n i a t a r y f y d l a 4782 S – od granicy z Goląszą Górną do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i cmentarza,
zbiorowego odprowadzania ścieków.
- budowa chodnika wraz z
Przyjęcia „Programu opieki nad odwodnieniem w drodze powiatowej
z w i e r z ę t a m i b e z d o m n y m i o r a z 4747S w Dąbiu Ul. Dolna,
zapobiegania bezdomności zwierząt”.
- budowa chodnika wraz z
Wyrażenia zgody na wyodrębnienie odwodnieniem w drodze powiatowej
w budżecie gminy na rok 2014 środków 4783S w Goląszy Dolnej (Biska),
stanowiących fundusz sołecki.
- budowa chodnika przy drogach
Ogł oszeni a t ekst u j ednoli tego powiatowych 4719S ul. Malinowicka,
Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady 4784S ul. Wiejska w Psarach.
Gminy Psary z dnia 28.01.2009r. w
Zmian w budżecie gminy na 2013r.
sprawie uchwalenia Regulaminu poprzez dokonanie przeniesień w planie
Wynagradzania Nauczycieli w Gminie wydatków budżetu na 2013r. Pomiędzy
Psary.
działami i rozdziałami. Red.
Rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety,
Józefa, Jana Lorenc, uznając ją za
bezzasadną.
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Pamiętajmy o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
na wniosek rządu zmienił ustawę o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach dlatego od 1 lipca 2013r.
odpady wytwarzane przez
mieszkańcуw gminy Psary będą
odbierane i zagospodarowane przez
jedną firmę wybraną przez samorząd
gminny w przetargu.
W związku z tym każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej musi
pamiętać o wypowiedzeniu umowy na
odbiуr odpadуw, z firmą wywozową, z
ktуrą jest obecnie związany. Każdy

mieszkaniec powinien sprawdzić w
swojej umowie okres wypowiedzenia.
Na stronie internetowej gminy oraz w
Urzędzie Gminy Psary znajdą Państwo
gotowy druk wypowiedzenia.
Każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej na terenie gminy Psary ma
obowiązek wypełnienia i złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi do 15 kwietnia 2013r.
Deklaracje składamy w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach
mieszącej się na parterze budynku. W

deklaracji właściciel nieruchomości
poda liczbę osób zamieszkujących
nieruchomość i wyliczy miesięczną
stawkę opłaty śmieciowej. 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 znaleźć na stronie
www.psary.pl lub w siedzibie Urzędu
Gminy Psary. Referat Przedsięwzięć
Publicznych Urzędu Gminy Psary.

Konkurs „Zwiastuny wiosny” rozstrzygnięty
21 marca przedszkolacy powitali
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Z tej okazji odbył się konkurs wokalny,
podczas ktуrego najmłodsi
prezentowali piosenki o tematyce
wiosennej.
Decyzją jury złożonego z rodziców
pierwsze miejsce w kategorii 3,4 -latków
zajęła Dominika Dobrzyń, II miejsceKuba Idasiak, III miejsce przypadło
Dawidowi Pawlikowi.
Wśród starszaków I miejsce zajęła
Julia Flak, II – Bartłomiej Dziubas, IIIKonrad Paszewski.
Pozostali uczestnicy otrzymali
wyróżnienie.
Pierwszy dzień wiosny stał się
również okazją do rozstrzygnięcia

gminnego konkursu plastycznego
„Zwiastuny wiosny”. Celem konkursu
było: promowanie twórczości
dziecięcej, zapoznanie z wiosennymi
zmianami w przyrodzie, pobudzanie
inwencji twórczej i fantazji, a także
rozwijanie wrażliwości estetycznej. Do
konkursu zgłaszano prace dzieci 3-6
letnich z terenu naszej gminy: ZSP
Strzyżowice – 8 prac, SP Gródków- 8
prac, ZSP Sarnów- 9 prac. Ostatecznie
komisja podjęła decyzję o przyznaniu w
kategorii 5,6-latków I miejsce- Piotr
Sobociński, II miejsce- Konrad
Paszewski, III miejsce Julita Białas (SP
Gródków). Komisja przyznała także
następujące wyróżnienia: Marta
Dobrzyń, Daria Gajdzik (ZSP

Strzyżowice), Zuzannna Wojteczek (ZSP
Sarnów). W kategorii dzieci 3,4- letnich I
miejsce przyznano Weronice Ziętek, II
miejsce- Zofii Piaseckiej (SP Gródków),
III miejsce – Iwowi Kielar. Wyróżnienia
przyznano: Miłoszowi Łopuszańskiemu,
Ninie Zapora (ZSP Sarnów) oraz Hannie
Dyszy (ZSP Strzyżowice). Laureaci
miejsc I-III w obu kategoriach
wiekowych otrzymali od pani Dyrektor
nagrody książkowe i kolorowe dyplomy.
Wszystkie dzieci biorące udział w
konkursie otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz zielone nagrody –
wiosenne dekoracje. Laureatom
gratulujemy i wszyscy czekamy aż
wiosna wreszcie zagości za oknami.
SPDąbie.

Gminne eliminacje do Małego Ogуlnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego 2013
1 marca w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyły się gminne eliminacje konkursu
recytatorskiego „Mały OKR”. Był to pierwszy etap 58 Ogуlnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, ktуrego organizatorem na szczeblu regionalnym jest ROK w
Katowicach, a głуwnym pomysłodawcą Towarzystwo Kultury Teatralnej. Z roku na rok,
konkurs ten cieszy się coraz większym
zainteresowaniem uczniуw, ktуrzy chętnie biorą w
nim udział.
W tym roku w trakcie gminnych eliminacji Jury w
składzie:
Teresa Kosmala – Gąsior – przewodnicząca jury,
Magdalena Gdesz-Sobczak oraz Katarzyna Duraj
członkinie jury po wysłuchaniu 39 młodych
recytatorów postanowiło przyznać w kategorii
wiekowej klas 0-III - I miejsce Julii Pasamonik ze SP w
Dąbiu, w kategorii wiekowej klasy IV-VI - I miejsce
Łukaszowi Nalepie ze SP w Strzyżowicach oraz w
kategorii gimnazjum – I miejsce Edycie Sobieraj z
Gimnazjum w Psarach.
Zgodnie z regulaminem z każdej kategorii jury
typuje tylko jednego zwycięzce, który automatycznie
kwalifikuje się do reprezentowania Gminy Psary w
trackie przesłuchań regionalnych, które odbędą się w
Katowicach. GOK.

Uczestnicy konkursu recytowali
wiersze bardzo ekspresywnie.
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Znamy już laureatуw gminnych eliminacji turnieju wiedzy
pożarniczej
12.03.2013 w Szkole Podstawowej
w Sarnowie odbyły się gminne
eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. W
turnieju wiedzy wzięło udział 19
finalistуw eliminacji szkolnych- 7
uczniуw z Gimnazjum w Psarach oraz
12 reprezentantуw szkуł
podstawowych z terenu gminy Psary.
Wspуłzawodnictwu towarzyszyły
cieszące się olbrzymim
zainteresowaniem pokazy działania
sprzętu i urządzeń ochrony
przeciwpożarowej zorganizowane
przez strażakуw- ochotnikуw z
Sarnowa.
Laureatami turnieju na poziomie
gimnazjum zostali: Szymon Bork, Piotr
Sobczyk i Kamil Augustyn. Wśród
uczniów szkół podstawowych
największą ilość punktów zdobyli:
Wiktoria Rozmus ze szkoły w Sarnowie,

Konrad Król ze
szkoły w Dąbiu,
Jan Koniecznytakże ze szkoły w
Dąbiu.
P o z i o m
w i e d z y
pożarniczej
uczestników
turnieju był
wysoki i bardzo
wyrównany. Co za
skutkowało tym,
że cała trójka
laureatów ze szkół
p o d s t a w o w y c h Turniejowi towarzyszył pokaz sprzętu pożarniczego przygotowany przez
strażaków z OSP z Sarnowa.
napisała test
sprawdzający
uzyskując maksymalną liczbę punktów. Teraz na laureatów czekają zawody
Z w y c i ę z c y t u r n i e j u o t r z y m a l i powiatowe, które odbędą się w
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody Siewierzu, trzymamy kciuki za
rzeczowe ufundowane przez samorząd. reprezentantów naszej gminy. ZSPS.

Wielkanocna pomoc w psarskim gimnazjum
W tym roku po raz kolejny
uczniowie Gimnazjum w Psarach
przygotowali wielkanocny koszyk dla
osуb i rodzin w trudnych sytuacjach
życiowych.
Pomysłodawcą akcji jest ks.
Andrzej Milej. Młodzież bardzo
chętnie bierze udział w tej zbiórce.
Koszyki są bardzo obfite, często
znajdują się tam produkty, których nie
ma w tradycyjnej święconce. Do

zbiórki z wielką ochotą przyczyniają się
również pracownicy szkoły i rodzice.
Gimnazjaliści skomponowali koszyki,
które umilą okres świąteczny niejednej
rodziny. Żywność przyniesiona przez
uczniów jest darowana ze szczerymi
intencjami. Uczniowie przez to pokazują
swoją empatię, chęć pomagania innym
oraz dobroduszność. Młodzież chciała
zachować tradycje i pięknie dekorowała
koszyki bukszpanem, wstążkami, baziami

Uczestnicy konkursu z koszykami.

wierzbowymi i innymi dekoracjami.
Przedstawiciele klas musieli zmierzyć się z
pytaniami dotyczącymi Świąt
Wielkanocnych. W nagrodę za duże
zaangażowanie, w tak szczytny cel akcji
uczniom zostaną przyznane nagrody.
20 rodzin wytypowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymało
zebrane artykuły w formie paczek, które
zostały w tym samym dniu rozwiezione
przez pracowników OPS Psary. GimPsary.
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„ Za kilka miesięcy zostanę uczniem”
W zespole szkolno – Przedszkolnym
numer 1 w Strzyżowicach rusza
program pt „ Za kilka miesięcy zostanę
uczniem” opracowany wspуlnie przez
mgr Milenę Neugebauer i mgr Beatę
Skуrkę.
Program ten skierowany jest do
dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Realizacja treści
zawartych w programie ma się
przyczynić do tworzenia warunków
umożliwiających pełniejszy rozwój
dziecka. Przez aktywne uczestnictwo
dziecko zdobędzie umiejętność
prezentacji swoich możliwości, będzie
chętnie podejmować się wszelkich
działań, pozna własne możliwości.
Dzieci przedszkolne bez lęku i obaw
podejdą do czekających je zmian,
chętnie zaczną gromadzić informacje o
szkole. Szkoła stanie się dla nich nowym
miejscem uczenia się i zabaw.

Dzieci uczęszczające do szkoły będą
bardziej przyjaźnie nastawione do
dzieci przedszkolnych, będą potrafiły
okazać im pomoc i przyjaźń.
Programem będą objęte dzieci
sześcioletnie i pięcioletnie oraz
uczniowie klasy I a (dzieci mieszane sześcioletnie i siedmioletnie) o różnych
zainteresowaniach i możliwościach
intelektualnych. Istotnym warunkiem
realizacji programu będzie
zaangażow ani e nauczyci el i , i ch
pozytywne doświadczenie w realizacji
różnorodnych pomysłów. Ważna okaże
się przychylność i wsparcie ze strony
dyrekcji przedszkola i szkoły oraz
współpraca z rodzicami.
W programie przeplatać się będą
różne formy aktywności dziecka:
werbalne, intelektualne, plastyczne,
percepcyjne. Dzieci będą uczestniczyć
w inscenizacjach, w zabawach i grach.

Będą pracować pod kierunkiem
nauczycieli oraz współdziałać z
nauczycielami i ze sobą. Nauczyciele
będą ukierunkowywać aktywność
dzieci oraz ich wspierać. Część zajęć
odbędzie się przedszkolu, część w
szkole. Szkoła może współdziałać z
przedszkolem w kształtowaniu
pozytywnego nastawienia
przedszkolaków do przyszłych
obowiązków szkolnym. Program ten ma
głównie na celu osiągnięcie tego
założenia.
Podczas zajęć z tego programu dzieci
szkolne i przedszkolne będą brały
udział w dalszych działaniach w ramach
projektów Etwinning, wyjeżdżały
wspólnie na wycieczki zarówno
krajoznawcze jak i edukacyjne. Czeka
je sporo atrakcji i dobrej zabawy! Milena
Neugebauer i Beata Skуrka.

Przedszkolny świat "Małego badacza-odkrywcy"
Zabawa jest podstawową formą
aktywności dziecka w wieku
przedszkolnym. Wynika stąd
powszechna prawda, że dziecko
powinno się uczyć- bawiąc i bawiącuczyć. Ma to szczegуlne znaczenie
zwłaszcza dla dziecka, ktуre właśnie
przekracza prуg przedszkola.
Nieważne ile ma lat, trzy, cztery, pięć,
czy sześć. Wkraczając w zupełnie
nieznany sobie świat proponujący
ogrom nowinek, informacji ma szansę
na poszukiwanie i ciągłe odkrywanie
nowości poszerzając zakres wiedzy i
kompetencji.

Zabawy badawcze w strzyżowickim

Aby dziecko mogło dobrze poznać
otaczający je świat, musi go nieustannie
badać i odkrywać.
Kadra pedagogiczna Przedszkola
Publicznego im. Misia Uszatka w
Strzyżowicach modyfikując koncepcję
pracy na rok szk. 2012/2013
zdecydowała o poszerzeniu
oddziaływań edukacyjnych o zabawy
badawcze. W każdej grupie
opracowano projekty działań
eksperymentalnych.Są one
systematycznie realizowane i przynoszą
wychowankom przedszkola wiele
radości i edukacyjnej przyjemności.
Odpowiednio zorganizowane
eksperymenty (dostosowane do wieku i
możliwośći dzieci) stały się dla dzieci
wspaniałą zabawą, a wspólne działanie
kształtuje dodatkowo ich umiejętności
społeczne i rozwija sferę językową
poprzez konieczność formułowania
wniosków z przeprowadzonych
doświadczeń.
Związana z wiekiem przedszkolnym
ciekawość i żądza zdobywania nowej
wiedzy sprzyjają kształtowaniu postawy
dziecka poszukującego,
odkrywającego, kreatywnego czyli
aktywnego "przedszkolaka badaczaodkrywcy" który:
 pogłębia swoją wiedzę o świecie
społecznym, przyrodniczym i
technicznym;
 potrafi wyciągać wnioski z
przeprowadzonych doświadczeń;

 podejmuje próby samodzielnego
wykonywania eksperymentów pod
okiem nauczyciela;
 potrafi cierpliwie oczekiwać na
rezultaty działań.
Proponowane przez nauczycieli
zabawy badawcze pozostają w zgodzie
z celami wychowania przedszkolnego
zawartego w nowej podstawie
programowej i obejmują:
 poznawanie świata barw
 zabawy z powietrzem
 zabawy z magnesami
 tajemnice wody
 zabawy z cieniem
 zabawy z ruchem
 zjawiska przyrodnicze
 zabawy z piaskiem
 zabawy z bursztynem
 zjawiska przyrodnicze, fizyczne,
chemiczne i wiele innych obszarów
tematycznych.
Do wyżej wymienionych działań
aktywnie włączyli się rodzice
obdarowując przedszkole zestawami
wyposażenia laboratoryjnego oraz
umożliwiając systematyczne
doposażenie w niezbędne pomoce
dydaktyczne.Napawa nas dumą podjęta
współpraca z Uniwersytetem Rozwoju,
który w okresie od marca do czerwca
2013 roku będzie organizatorem
warsztatów w ramach cyklu
eksperymentalno-badawczego
doświadczania. ZSP Strzyżowice.
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Julia Broszkiewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie
Laureatką VI Ogуlnopolskiego Konkursu Literackiego
Julia Broszkiewicz z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w
Sarnowie została Laureatką VI
Ogуlnopolskiego Konkursu
Literackiego „To, co ważne. Mуj głos
w sprawie wartości” w kategorii
szkуł podstawowych. Uczennica,
pisząc opowiadanie pt. „Świąteczna
paczka”, zajęła III miejsce w
kraju.Tym samym po raz kolejny
swoim talentem promuje swoją
szkołę oraz gminę na szczeblu
ogуlnopolskim.
Każdy człowiek jest inny, każdy
ma inne wartości, którymi kieruje się
w życiu. Każdy człowiek bez
względu na wiek, wykształcenie,
kolor skóry, bez względu na
wyznanie powinien żyć tak, aby
przeglądając się w lustrze, mógł
spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć:
„jestem wartościowym człowiekiem,
nie wstydzę się siebie, swojego
zachowania...życia” (...)

Jestem człowiekiem, wiec mam
prawo kochać i nienawidzić, marzyć i
tęsknić, mam prawo dążyć do celu.
Jestem człowiekiem więc nie mam
prawa nikogo krzywdzić, nie mam
prawa dawać innym złego przykładu,
nie mam prawa swoim zachowaniem
sprawiać bólu moim bliskim...
20 marca w Gimnazjum w Brynku
odbyła się uroczystość
Podsumowania VI Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego poświęconego
problematyce wartości.
W uroczystości uczestniczył
Patron Konkursu, Ksiądz Profesor
Jerzy Szymik, przedstawicielka
Kuratorium Oświaty i Delegatury w
Gliwicach, Pani Elwira BarańskaSzczebra.
Uroczystość uświetniło spotkanie
aut orski e z K si ędzem prof . J .
Szymikiem, który z sekretarzem
konkursu rozmawiał o wartościach –
drogowskazach obecnych w życiu
każdego człowieka. ZSPS.

Julia Broszkiewicz odbiera nagrodę wraz
z nauczycielką.

„Dla siebie i dla innych” zaczarowany wieczуr w Psarach
W przeddzień Światowego Dnia Inwalidуw i Ludzi
Niepełnosprawnych czyli 19 marca, w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Psarach, odbyło się spotkanie pod hasłem:”Dla
siebie i dla innych”. Wśrуd gości nie zabrakło Wуjta Gminy
Psary Pana Tomasza Sadłonia, Doroty Pronobis-Kościńskiej
reprezentującej środowisko dyrektorуw szkуł w Gminie
Psary a także Aleksandra Koćwina – przedstawiciela
Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Ponadto gościliśmy
Panią Annę Krusiec i Panią Barbarę Grudzień-Dudek,
reprezentujące Stowarzyszenie na Rzecz Osуb
Niepełnosprawnych FAMILIA.
Był to prawdziwie zaczarowany
wieczór a wszystko dzięki jego
bohaterom, czyli uczestnikom
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Będzinie, którzy przybyli do nas wraz z
Panią kierownik – Iwoną Wszelaką i
swoimi opiekunami. Wszyscy goście
byli pod wielkim wrażeniem prac i
obrazów wykonanych przez artystów,
które były piękne, kolorowe i radosne –
jak Oni sami. Nie mniejsze uznanie
publiczności wzbudziły dokonania
sceniczne. Występ przygotowany
przez Aleksandrę Walkowicz,
Grzegorza Bochenka i Marka Bujaka
wzbudził wielki aplauz. Był to
ogromny „ładunek” radości, energii i
kolorów – taki wybuch wiosny!
Na zakończenie spotkania głos
zabrała przedstawicielka środowiska
osób niepełnosprawnych - Dorota
Warczok reprezentująca Dział

Integracyjno – Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej w
Katowicach, która przedstawiła zebranym doświadczenia nie
tylko ze swojego życia, ale również również odczucia i
oczekiwania innych należących do tej grupy ludzi. Mówiła o
niezwykłej wadze rehabilitacji w życiu niepełnosprawnych,
o odrzuceniu stereotypów i o akceptacji i tolerancji
środowiska.
Wielką atrakcją był kiermasz, na którym można było
zakupić wykonane przez uczestników WTZ przedmioty; były
piękne! torebki i szale, stroiki wielkanocne, breloczki,
świeczniki i wiele innych urokliwych przedmiotów. GBP.

Artyści na scenie.

Nr 16 / 3 / 2012/2013

W świecie mitуw
7 lutego w SP w Dąbiu odbył się IX
Gminny Konkurs Mitologiczny dla szkół
podstawowych „W świecie mitów”.
Gospodarzy reprezentował zespół
„rodzinka.kora” w składzie: Ola
Wesołek, Paulina Mróz i Oskar
Hetmańczyk. Oto ich wrażenia po
udanym występie i zdobyciu lauru
zwycięstwa.
Na czas konkursu przybrałem postać
Hadesa. Jako bуg świata podziemnego
ubrany byłem na czarno. Na głowie
miałem czapkę, a w rękach berło
i trzygłowego psa Cerbera. Dumny
jestem ze swojego stroju, ktуry
wykonałem własnoręcznie. Na
początku konkursu miałem lekką tremę.
Pуźniej całkowicie pochłonęły mnie
zadania konkursowe. Najbardziej
utkwiło mi w pamięci rozpoznawanie
postaci mitologicznych na obrazach
oraz w rzeźbach. Wiele emocji sprawiło
mi też układanie mitologicznego
domina. Najbardziej jednak ucieszyłem
się z zajęcia przez naszą drużynę
I miejsca. Długo pracowaliśmy na to

zwycięstwo. Oskar Hetmańczyk, pogłębiłam swoją wiedzę z zakresu
mitologii poznaną na lekcjach języka
SP Dąbie
polskiego i historii. Paulina Mrуz,
Wcieliłam się w postać Demeter. W roli SP Dąbie
greckiej bogini pуl i urodzaju czułam
się po prostu bosko, jakbym przeniosła
się w czasy starożytne. Konkursowa
rywalizacja między bogami była pełna
emocji. Bardzo podobało mi się
wykorzystanie podczas konkursu
technologii komputerowej, szczegуlnie
elektronicznego systemu udzielania
odpowiedzi za pomocą pilotуw.
Z zainteresowaniem obejrzałam też
wybory Mitmana `2013 i zorbę.
Aleksandra Wesołek, SP Dąbie
Byłam mitologiczną Korą, a więc na
głowie miałam wianek z żуłtych
narcyzуw, a w ręce owoc granatu atrybuty bogini. Najbardziej podobała
mi się konkurencja, w ktуrej
planowaliśmy olimpijskie menu,
kierując się znajomością mitуw. Efekt
był smakowity! Bardzo się cieszę, że
zakwalifikowałam się do konkursu
„W świecie mitуw”. Dzięki niemu

Zwycięska drużyna ze SP w Dąbiu

Dzień Języka Ojczystego w Dąbiu
21 lutego ustanowiony został przez
UNESCO Międzynarodowym Dniem
Języka Ojczystego. Jego celem jest
ochrona różnorodności językowej jako
dziedzictwa kulturowego. Szkoła
Podstawowa w Dąbiu postanowiła
w b.r. dołączyć do akcji promowania
i ochrony języka polskiego.
Z tej okazji wszyscy uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną
pod hasłem „Język polski jest ą i ę”,
propagującą kampanię w obronie
znaków diakrytycznych. Polskie znaki,

takie jak „ą”, „ę”, „ś”, „ż” są jedną
z najbardziej charakterystycznych cech
naszego języka ojczystego. Jednak
w dobie komputerów i komunikatorów
używamy ich coraz rzadziej. Co drugi
esemes wysyłamy bez „ogonków”,
podobnie jest w mailach i ,niestety,
w naszych zeszytach. Tak pisze się po
prostu szybciej. Ale szybciej wcale nie
znaczy dobrze.
Przekonaliśmy się
o tym słuchając wspólnie popularnych
piosenek, z których zniknęły polskie
znaki. Brzmiały obco, dziwnie

i śmiesznie. Jeden mały „ogonek” może
zmienić całkowicie znaczenie wyrazu.
I tak np. „zabki” to „ząbki” czy „żabki”?
A „paczek” to na pewno „pączek”, albo
czy „laka” to tyle samo co „łąka”?
Wątpliwości są uzasadnione. Dlatego
też naszą szkolną akcję zakończyliśmy
zobowiązaniem, że pisząc nie
będziemy zapominali o popularnych
„ogonkach”.
Redakcja SP Dąbie

Dnia 25 stycznia w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach
odbył się bal noworoczny.
O godzinie 16-ej w przebraniach
zaczęły zabawę dzieci z klas I-III.
Były księżniczki, wróżki,
czarownice, motylki, biedronki,
rycerze, super-bohaterowie,
a nawet jeden smok i diabeł.
O godzinie 17-ej do zabawy
dołączyły dzieci z klas starszych.
Imprezę prowadził DJ, który
doskonale wiedział jaką muzyką
porwać wszystkich do tańca. Były
i stare i nowe przeboje, a hitem była

piosenka „Ona tańczy dla mnie”
zespołu Weekend.
Ale taniec to nie wszystko. Biorąc
udział w różnych konkursach można
było zdobyć fajne nagrody, na przykład
przydatne w czasie ferii sanki
i „jabłuszka”. Każda klasa we własnym
zakresie zorganizowała sobie
poczęstunek, po którym, z nowym
zapasem sił, znowu można było ruszyć
na parkiet. Najwytrwalsi szaleli do 20ej. Było super!

Ach, co to był za bal

Emilka Terlecka, SP Strzyżowice
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Storytelling
To tytuł projektu realizowanego
w ramach współpracy z programem
PROJEKTOR – wolontariat studencki.
Projekt trwający 3 miesiące,
realizowany w Szkole Podstawowej
w Gródkowie ma na celu zapoznanie

uczniów klas I-III ze słownictwem
z języka niemieckiego na podstawie
opowiadanych bajek (Storytelling).
Dzięki przeróżnym formom
wprowadzanym na zajęciach uczniowie
mogą przyswajać język obcy w sposób
szczególny. Ze względu
na ogromną potrzebę
ruchu, dzieci biorą
aktywny udział w lekcji,
przede wszystkim
poprzez wszelkie gry
i zabawy, śpiewanie
p i o s e n e k ,
wykorzystywanie
gestów, mimiki, zmianę
intonacji oraz
wykonywanie prostych
poleceń (metoda Total
Physical Response). Gry
i zabawy językowe mają
na celu zapoznanie
i oswojenie uczniów
z podstawowymi
s ł o w ami t aki mi j ak

zaimki osobowe, powitania i zwroty
grzecznościowe. Ponadto nauce języka
niemieckiego towarzyszą pomoce
dydaktyczne, takie jak realistyczne
obrazki, kolorowe słówka, pacynki oraz
środki multimedialne, dzięki którym
dzieci mogą obejrzeć nowo poznaną
bajkę. W czasie opowiadania bajki
uczniowie antycypują pewne sytuacje,
co umożliwia im rozwijanie swojej
wyobraźni oraz kreatywności.
W ostatniej fazie zajęć utrwalają treści
i słownictwo z bajek poprzez rysowanie,
kolorowanie oraz wykonywanie
ciekawych prac plastycznych
odzwierciedlających poznany materiał.
Zajęcia edukacyjne sprawiają, że dzieci
poprzez zabawę efektywnie się uczą,
rozwijają umiejętności i wiedzę. Dla
uczniów naszej szkoły to świetne
zajęcia
rozwijające, natomiast dla
studentów wolontariat jest ciekawą
formą zdobywania doświadczenia
zawodowego.
SP GRУDKУW

się na dzieci i wspуłmałżonkуw. Oni też
wiele wyniosą z takiej sytuacji, będą
bardziej samodzielni. A rozrywka? Też
kiedyś trzeba wyjść do kina czy teatru.
Nie powiem, żeby było łatwo
zorganizować wspуlny wyjazd. Ale się
udaje. Najważniejsze jest dziecko, żeby
czegoś nie przeoczyć w jego życiu, żeby
nie powiedziało kiedyś, ze mama nie
miała dla mnie czasu. Ale całkowite
poświęcenie dla rodziny nie jest za
dobre. Kobieta powinna zrealizować się
też na polu zawodowym. Pracować
będziemy długo, trzeba więc być
elastycznym, gotowym do
podejmowania rуżnych decyzji.

wszystkim z myślą o innych. Bo dla
Kobiet najważniejsi są najbliżsi- dzieci,
mężowie, rodzice- dla nich zdolne są do
największych poświęceń. A potem cała
reszta obowiązkуw, ktуre sumiennie
wykonują.
Wiele daje mi wspуłdziałanie
z kobietami, podziwiam je za ich siłę,
wytrwałość, empatię i wrażliwość.
Kobiety dzielą się ze mną dobrą energią,
ktуra z kolei mnie dodaje siły do
działania.

Być kobietą ……
Dzień Kobiet - dziś jakby to święto
trochę przygasło. Kobiety nie obchodzą
go tak hucznie jak kiedyś. Od kilku lat 8
marca stał się pretekstem do dyskusji na
temat równouprawnienia kobiet
i mężczyzn. Mamy takie same prawa,
wykonujemy te same zawody. Od nas
samych, od naszych talentów
i pracowitości zależy czy w przyszłości
zostaniemy znanymi sportsmenkami,
aktorkami, lekarkami, naukowcami czy
politykami. Inna rzecz, że nie łatwo
realizować te ambitne marzenia.
Kobieta współczesna jest
„wielozadaniowa”, pracuje zawodowo,
prowadzi dom, jest mamą. Jak radzą
sobie Kobiety we współczesnym
świecie? Jak godzą obowiązki domowe
z zawodowymi? Czy udaje się im
znaleźć czas na rozrywkę, rozwijanie
zainteresowań? Co dla jest dla nich
najważniejsze? Na te pytania starały się
odpowiedzieć: moja mama Katarzyna
Galeja i nauczycielki z mojej szkoły –
pani Polasiak i pani Frejowska.
Katarzyna Galeja
Wspуłczesna kobieta ma wiele zajęć.
Choć istnieją rуżne udogodnienia,
ktуrych jeszcze 50 lat temu nie było, jest
ona bardzo zapracowana. Od
dzisiejszej kobiety wiele się oczekuje.
Ma być perfekcyjna w domu, w pracy,
na spotkaniach ze znajomymi. Pomimo
szeroko rozwiniętej techniki: pralek,
samochodуw, maszyn do gotowania czasu za dużo nie ma. Brakuje go dla
rodziny, siebie, dzieci. Przed kobietami
wspуłczesnymi stawiane są nowe
wyzwania: uzupełnianie wykształcenie,
zdobywanie nowych kwalifikacji. To
wszystko wymaga czasu,
zaangażowania. Można to pogodzić
z życiem codziennym, ale trzeba zdać

Grażyna Polasiak - nauczycielka, radna,
inicjatorka działań społecznych
Z przekonaniem i ogromną satysfakcją
mogę o sobie powiedzieć: „Jestem
kobietą wielozadaniową”. Pracuję
zawodowo, pełnię funkcję społeczną
i potrafię znaleźć czas na rozrywkę.
Staram się także dobrze prowadzić swуj
dom. Szczegуlnie cenne są dla mnie
inicjatywy na rzecz kobiet. Sama
działam lokalnie na tej płaszczyźnie.
Czy trudno jest pogodzić obowiązki
domowe z zawodowymi? Na pewno nie
jest łatwo, ale najważniejsze są chęci
i konsekwencja w działaniu. Ja należę
do osуb, ktуre potrafią swoje pomysły
wcielać w życie i wytrwale je
realizować. Faktem jest, że pomagają
mi w tym inni ludzie ( najczęściej
Kobiety), co sobie ogromnie cenię.
W moim otoczeniu jest wiele Kobiet
zdolnych, aktywnych i godnych
podziwu. Reprezentują rуżne zawody,
pełnią rуżne funkcje. Część z nich nie
pracuje już zawodowo- z rуżnych
przyczyn- ale każda
ma wiele
obowiązkуw, ktуre wykonuje przede

Marzena Frejowska - nauczycielka
Patrząc na historię naszej cywilizacji, to
kobiety nie tak dawno zrzuciły z siebie
ciasny gorset konwenansu. Cały ubiegły
wiek walczyłyśmy o to, byśmy mogły
być sobą, stanowić o ważnych dla nas
sprawach, żyć tak jak chcemy i być kim
chcemy. Niezależnie od tego czy
jesteśmy perfekcyjną panią domu,
wzorową matką czy też robiącą
zawrotną karierę yuppie, ważny jest
fakt, że to jest nasz wybуr. W domu
z dziećmi, w pracy, na scenie
politycznej, w korporacji - na każdej
płaszczyźnie kształtujemy naszą
rzeczywistość. Elizabeth Taylor
powiedziała:
„Ciężki jest los
wspуłczesnej kobiety. Musi ubierać się
jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna,
myśleć jak mężczyzna i pracować jak
koń”. Zgadzam się z tym tylko
w połowie – dziś niełatwo być kobietą,
naprawdę bardzo ciężko pracujemy,
staramy się pogodzić obowiązki
domowe i zawodowe, i choć ciągle
walczymy ze stereotypami to nie
musimy udawać mężczyzn by dostać od
życia to ,co chcemy.
Wywiad przeprowadziła Alicja Galeja,
klasa V, ZSP nr w Sarnowie
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Wielkanocne przygotowania w grуdkowskiej szkole
27 marca 2013 roku
uczniowie klasy II ze Szkoły
Podstawowej w Gródkowie
zaprezentowali inscenizację z
okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Młodzi aktorzy opowiadali o
zwyczajach i obrzędach
związanych ze Świętami,
wykazując się umiejętnościami
wokalnymi, recytatorskimi oraz
grą na instrumentach
muzycznych.
Miłym akcentem był wspólny
poczęstunek- smacznymi
wielkanocnymi babami, które
zostały upieczone przez mamy
występujących uczniów. Na

zakończenie Wielkanocnego
spotkania dyrektor szkoły Bożena
Wieczorek złożyła świąteczne
życzenia wszystkim uczniom,
nauczycielom i pracownikom
szkoły.
W szkole przeprowadzono
również akcję charytatywną
„Wielkanocny koszyk”. Produkty
żywnościowe zostały przekazane
potrzebującym rodzinom
uczniów.
SP GRУDKУW

Akceptacja niepełnosprawności
Niedawno usłyszałam bardzo
mądre stwierdzenie, mówiące o tym, że
ludzie niepełnosprawni nie potrzebują
tolerancji lecz akceptacji. Przecież
niepełnosprawny wcale nie znaczy
gorszy. Wiele osób straciło sprawność
w wypadku i nie mogąc pogodzić się
z tym, zamknięci w czterech ścianach,
bez pomocy specjalistów, tracą
poczucie własnej wartości i nie
dostrzegają swoich zalet, skupiają się
wyłącznie na ograniczeniach.
Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że
oprócz codziennej walki
z trudnościami, godzinami rehabilitacji
bądź terapii, człowiek
niepełnosprawny ma swoje pragnienia
oraz marzenia.
KAROLINA LABOCHA: Czy ludzie
w jakiś sposуb okazują, że jesteś inna?
Czy miały miejsce jakieś sytuacje,
w ktуrych ludzie śmiali się z Ciebie
albo dokuczali z powodu Twojej
niepełnosprawności?
OLA MOSIOŁ: Zdarzają mi się sytuacje
kiedy na twarzach ludzi mogę odczytać
pytanie „co ty tu w ogуle robisz”, ale to
się na szczęście zdarza coraz rzadziej.
Zależy to trochę od środowiska. Jeśli
jestem w
środowisku, ktуre jest
związane z niepełnosprawnymi czy
w jakimś dużym mieście to jest łatwiej.

Ale w małych miejscowościach czasami
zdarzają się przykre incydenty. Nadal
osoba na wуzku w miejscu publicznym
wzbudza zdziwienie i zaszokowanie.
Masz czasem takie momenty, w ktуrych
zastanawiasz się dlaczego spotkało to
właśnie Ciebie?
Nie. Doszłam do wniosku, że tak
musiało być . Lepiej się pogodzić z tym
niż ciągle zastanawiać się „dlaczego
akurat ja”?
Co jest Twoją pasją, co kochasz robić?
Psy. Mam psa, ktуry pomaga mi w
wykonywaniu codziennych czynności.
Kalla jest w pewnym sensie miłością
mojego życia. Zwierzęta nie mają
czegoś takiego, że się na ciebie wkurzą i
cię potem nie znoszą - jak ludzie.
Dużo czasu
poświęcasz swojemu
czworonożnemu przyjacielowi?
Staram się jak najwięcej, ale jak się jest
w trzeciej klasie gimnazjum to ma się
dużo nauki i coraz mniej czasu na
przyjemności.
Osoby niepełnosprawne czują się
samotne?
To zależy chyba trochę od charakteru
i od tego, co się przeszło w życiu. Na
pewno trudniej ma osoba ktуra była
zdrowa i nagle „BUM” i nie może już tak
samo funkcjonować, a ja byłam zawsze
trochę chora, co prawda chodziłam do
szkoły, byłam niepełnosprawna, ale to

wszystko nie było w takim stopniu bo
mogłam sobie z wieloma rzeczami
poradzić. Ja chyba trochę łatwiej znoszę
samotność niż inni. Kocham czytać
książki, dają mi poczucie przeżywania
świata z innymi.
Czyli to życie nie jest tak do końca
łatwe. Wiele osуb nie zauważa ile
wysiłku i silnej woli wkładają ludzie
niepełnosprawni, w to, aby ich
akceptowano. Często spotykamy się z
podziałem
„my” i „oni” jest on
zbyteczny i bezpodstawny, bo niczym
się nie rуżnimy. Prawda?
Dokładnie, ja oprуcz tego, że nie
chodzę, nie rуżnię się niczym od innych
nastolatek. My niepełnosprawni tak
samo myślimy, nie jesteśmy jacyś z
kosmosu, po prostu, w niektуrych
sytuacjach nie jesteśmy sobie w stanie
sami fizycznie poradzić.
Mam nadzieję, że w przyszłości się to
zmieni. A jakie są Twoje plany na
przyszłość?
Moje plany? Nie mam jakiś super
planуw, chcę ukończyć gimnazjum.
A potem? Zawsze myślałam nad
informatyką. Komputer z dostępem do
internetu jest oknem na świat, dzięki
niemu osoba niepełnosprawna można
spokojnie kontynuować naukę oraz
pracować w domu.
Karolina Labocha, GimPsary

się przedstawienie, które wprawiło nas
w walentynkowy nastrój. W akademii tej
występowali uczniowie kl. 4-6, którzy
pokazywali, jak ludzie
w odległych czasach świętowali
Walentynki. Najpierw przenieśliśmy się
do starożytnej Grecji, gdzie uczniowie Bogowie przedstawiali śmieszne scenki
walentynkowe. Następnie zawitali na
scenę rycerze, którzy pokazywali walki
o ukochane wybranki i panie ich serc.
Przedstawienie zakończyło się
współczesną sceną z „Romea i Julii”.
Jednak to nie był jeszcze koniec tej
romantycznej zabawy. Po zliczeniu
kartek walentynkowych odbyło się

ogłoszenie Miss i Mistera Walentynek.
Szkolną Miss została Magdalena Kozieł
z klasy VIa, a Misterem Kamil Pazik
z klasy IIa . Naszych wybranych
„Walentynowiczów” czekała jeszcze
miła niespodzianka- udział w Randce
w Ciemno. Miss ze swoim partnerem
wygrała romantyczną kolację
w stołówce szkolnej, a Mister ze swoją
partnerką romantyczną wycieczkę po
korytarzach szkolnych. Wszystkim
spodobała się ta wspólna zabawa i na
pewno w przyszłym roku będą chcieli to
powtórzyć.
Julia Ciemięga SP Strzyżowice

Szkolne Walentynki
8 lutego 2013r. w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach odbyło
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Krajowa Odznaka Jakości dla ZSP w Strzyżowicach
za projekt „Healing food” w ramach programu ETWINNING

Wywiad z liderami Etwinning –
panią Mileną Neugebauer (SP
Strzyżowice) i panią Beatą Skórką
(Przedszkole im. Misia Uszatka
w Strzyżowicach).
Uczeń: Co to jest Etwinning i jak długo
działa w Strzyżowicach?
Nauczyciele: Etwinning to nic innego
jak międzynarodowa wspуłpraca
nauczycieli i uczniуw. Jest to część
unijnego programu pod patronatem
Komisji Europejskiej, mającego za
zadanie pomoc w realizacji projektуw
szkolnych przy pomocy technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Wiele
szkуł europejskich, także z Polski,
bierze udział w projekcie łączenia
szkуł z innych krajуw w jedną wielką
"rodzinę". Działamy w nim już ponad 3
lata.
W ilu projektach uczniowie biorą
udział w tym roku?
W tym roku przedszkolaki z grupy
„Przyjaciele Syriusza” i klasa I a biorą
udział w aż 13 projektach Etwinning.
Ich tematyka jest dość rуżnorodna,
skupiająca się na wielu aspektach
życia, nauczania. Musimy się rуwnież

pochwalić, że z tych
wszystkich projektуw, ktуre
realizujemy aż 5 jest
naszego pomysłu – nasi
l i d e r z y s ą
i c h
pomysłodawcami
i założycielami. W każdym
z tych projektуw bierze
udział ponad 20 państw
z całej Europy.
Jaki projekt jest najbardziej
pracochłonny?
Wszystkie projekty
wymagają dużego nakładu
pracy i zaangażowania
zarуwno ze strony uczniуw,
przedszkolakуw jak
i opiekunуw. Aczkolwiek najdłuższy
projekt jest całoroczny – z możliwością
jego przedłużenia. Jest to „National
Miths and Legends”, ktуrego głуwnym
założeniem jest przybliżenie uczniom
innych krajуw narodowych podań
i legend. Obecnie w ramach tego
projektu zrealizowaliśmy ponad 20
polskich legend. W tym momencie
przechodzimy wręcz do etapu
końcowego – stworzenia E-booka
z polskimi legendami
przetłumaczonymi na język angielski
wraz z pracami uczniуw
i przedszkolakуw. Na koniec
zamierzamy stworzyć prezentację
multimedialną w Power Point w formie
quizu dotyczącą właśnie znajomości
legend. Zamierzamy rуwnież wystawić
jedną z polskich legend w formie
polsko – angielskiego przedstawienia
teatralnego.
Jakie są inne wasze programy?
Do programуw, ktуrych jesteśmy
założycielami należą: „Easter eggs” –
pisanki, „ Celebrating the first day of the
spring” – obchody pierwszego dnia

wiosny. Te dwa programy są bardzo
krуtkie, natomiast do
długoterminowych należą: „Games
and plays with letters – preparing for
Reading” czyli zabawy literkami
przygotowujące przedszkolakуw
i pierwszoklasistуw do nauki czytania
oraz „Journeys with Sirius around
Europe”, ktуrego celem jest
przybliżenie dzieciom krajуw
należących do Unii Europejskiej. Inne
realizowane przez nas projekty to:
„Junk food”, „Picture Animals Stories”,
„The spring is coming! Let's send
Easter/spring cards!”, „The legends
from different countries”, “Spring
holidays”, “What a beautiful town!”,
“With Love to My Mother”, “Colours of
autumn and winter”.
Czy ostatnio wydarzyło się coś
szczegуlnego?
Tak – chcemy się właśnie pochwalić, że
otrzymaliśmy naszą pierwszą Krajową
Odznakę Jakości za realizację projektu
pt „Healing food” – „Zdrowa żywność”,
ktуrego celem było przybliżenie
dzieciom zdrowych nawykуw,
zdrowego stylu życia. Nawet w ramach
tego projektu uczestniczyliśmy
w zajęciach z dogoterapii i hipoterapii.
Właśnie zamierzamy wręczyć imienne
odznaki naszym dzieciakom, ktуre
brały udział w tym projekcie.
Dziękuję za tak obszerny wywiad.
Życzę owocnej, dalszej pracy.
Bardzo dziękujemy. Praca ta przynosi
nam i dzieciom wiele radości
i satysfakcji i z pewnością nie
zaniechamy naszych działań.
Wywiad przeprowadził
Łukasz Nalepa

Dzień sałatek owocowych w Strzyżowicach
5 lutego 2013 roku
nasza klasa Ia wraz z
przedszkolakami
z o r g a n i z o w a ł a
„Dzień sałatek
owocowych”. Nasi
rodzice – najczęściej
mamy - pomagały nam w
przygotowaniu naszych
ulubionych sałatek

I
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składających się
z różnych przyniesionych
przez nas owoców. Nie
obeszło się również bez
pysznych dodatków –
bakalii, bitej śmietany i
innych dodatków. Nowym
doświadczeniem dla nas
było krojenie owoców, ich
układanie i dekorowanie

całej sałatki.
A potem nadszedł czas
na pyszne jedzonko!!!!
Nawet ci z nas, którzy nie
lubią owoców, mieli wiele
frajdy z ich jedzeniem!
Może i wy wpadniecie na
taki fajny pomysł?
Paweł Kil, SP Strzyżowice

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






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

Michał Libiszewski z synem Emilem.

Formatowanie i skład gazetki:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot
Bartosz Białas
Konrad Strzelecki
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Gminny Dzień Kobiet
W piątkowe popołudnie 8 marca w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Grуdkowie wszystkie Panie wspуlnie
świętowały swoje święto Dzień Kobiet.
Uroczysta biesiada dla pań z KGW,
Zespołów Śpiewaczych oraz organizacji
społecznych aktywnie działających na
terenie gminy, rozpoczęła się od
wystąpienia Wójta Gminy Psary –
Tomasza Sadłonia, który wszystkim
zebranym Paniom złożył serdeczne
życzenia oraz podziękował za
zaangażowanie w życie gminy. W
dowód uznania każda z Pań otrzymała
symboliczny kwiatek. W czasie
wystąpienia Wójt przekazał również
życzenia, które dla zgromadzonych Pań
przesłali posłowie: Waldemar Andzel,
Witold Klepacz oraz Beata MałeckaLibera. Wśród zaproszonych gości,
którzy również świętowali z Paniami
byli: Radni Rady Gminy Psary z
przewodniczącym Jacentym Kubicą na
czele, Sekretarz Gminy Psary – Mirella
Barańska-Sorn, dyrektorzy i kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy
i
placówek szkolno - oświatowych,

Podczas biesiady Panie wspólnie śpiewały i podziwiały występu lokalnych zespołów śpiewaczych.

pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.
W czasie programu artystycznego na
gródkowskiej scenie zaprezentowały się
przedszkolaki z przedszkola im. Misia
Uszatka ze Strzyżowic. Ponadto po raz
pierwszy przed tak licznym gronem
wystąpił Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny ze Szkoły Podstawowej
w Dąbiu. Cała grupa wystąpiła w
kolorowych strojach ludowych, które
specjalnie dla nich
zostały zakupione w
ramach projektu
współfinansowanego z
PROW pn.: „Zakup
strojów ludowych dla
Dziecięcego Zespołu
Folklorystycznego”.
Całkowita wartość
projektu wyniosła 40
980,00 zł z czego unijne
wsparcie to23 321,95 zł.
Tego wieczora na scenie zaprezentowały się wszystkie obecne Członkowie zespołu, w
na uroczystości zespoły śpiewacze.
skład którego wchodzą

Misterium wielkopostne

17 marca w kościele pw. Św. Apostołуw Piotra i Pawła w
Psarach wystąpił Chуr Parafialny Św. Cecylii z Rudy
Śląskiej, ktуry zaprezentował mieszkańcom gminy
MISTERIUM WIELKOPOSTNE.

Chór św. Cecylii wystąpił w Kościele w Psarach.

zarówno dziewczynki jak i chłopcy,
otrzymali kompletne stroje
nawiązujące do ludowych tradycji i
folkloru.
O zespole możemy
przeczytać więcej na 1 stronie
niniejszego numeru.
Po zakończeniu występów
najmłodszych artystów, rozpoczęły się
występy Zespołów Śpiewaczych
działających przy GOK. Na scenie
wystąpili: Górzanie, Zagłębianki, Nasz
Gródków, Strzyżowiczanie, Dąbie,
Brzękowianie oraz Zespół Tęcza.
Wszyscy członkowie zespołów
otrzymali z rąk Wójta Gminy Psary
teczki na nuty z logiem gminy.
Na zakończenie do wspólnego
śpiewania wszystkie panie oraz
zgromadzonych gości zaprosił Zespół
Instrumentalistów z OK w Gródkowie,
który zaprezentował składankę
najpopularniejszych piosenek oraz
utworów biesiadnych. GOK.

Misterium składało się z pieśni i chorałów okresu postu
przedwielkanocnego. Chór występował pod dyrekcją Beaty
Rąby - Tomica .
Piękny i niezwykle emocjonalny występ wzruszył
zebranych w kościele mieszkańców, którzy
gromkimi brawami dziękowali artystom za ich
występ. Od początku swojego istnienia chór św.
Cecylii kultywuje
wartości chrześcijańskie i
patriotyczne. W 2010 roku, za zasługi w
kształtowaniu kultury muzycznej i trwałych wartości
etycznych, został uhonorowany Międzynarodową
Nagrodą im. Stanisława Moniuszki, a w ubiegłym
roku z rąk prezydenta Rudy Śląskiej odebrał medal
„Kamrat Rudzki”.
GOK pragnie złożyć serdeczne podziękowania
proboszczowi parafii ks. Janowi Piekarskiemu oraz
wikariuszowi ks. Andrzejowi Milejowi za okazaną
pomoc w organizacji tego koncertu oraz przyjęcie w
murach kościoła. GOK.
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„Pazur” śpiewa Niemena - koncert w Sarnowie
W niedzielny wieczуr, 24
marca, w Ośrodku Kultury w Sarnowie
odbył się koncert poświęcony
twуrczości artystycznej Czesława
Niemena pt. „Pazur – śpiewa
Niemena”. Artyści dali wspaniały popis
umiejętności wokalnych i warsztatu
muzycznego przypominając wszystkim
twуrczość Czesława Niemena i
prezentując kilkanaście najbardziej
znanych utworуw legendarnego
muzyka.
Zespół w składzie: Roman „Pazur”
Wojciechowski – wokal, Stanisław
Witta – instrumenty klawiszowe, Jacek
Gazda – gitara basowa, Paulos
Gorniotschek – gitara, zachwycili
zebraną publiczność nietypowymi
aranżacjami i bluesowym brzmieniem
utworów Niemena.
Recital zespołu składał się z
najbardziej znanych utworów Czesława
Niemena. „Pod papugami”, „Dziwny
jest ten świat” czy „Pamiętam ten dzień”
to tylko niektóre z utworów, które

Bluesowe aranżacje utworów Niemena, wzbudziły zachwyt wśród publiczności.

stworzyły niepowtarzalny klimat
podczas koncertu i były przyczyną
pojawienia się na twarzach widzów,
cienia nostalgii i przysłowiowej „łezki w
oku”. Koncert, publiczność nagrodziła
gromkimi owacjami na stojąco i prośbą o
niekończące się bisy, ale przecież

wszystko ma swój początek i koniec.
Wśród widzów niedzielnego
koncertu zasiedli: Wójt Gminy Psary –
Tomasz Sadłoń, radni Sołectwa
Sarnów – Małgorzata Pasek i
Aleksander Jewak. GOK

Muzyczny dzień kobiet w Sarnowie
Teatralnej „DzieciakiMisiaki” prowadzonej
przez Magdalenę GdeszSobczak zaprezentowały
barwną inscenizację
piosenek „Być kobietą, być
kobietą…” oraz „Baby, ach
te baby”. Na scenie
wystąpił także Zespół
„Zagłębianki” pod
kierownictwem Janiny
Przybyli goście wspołuczestniczyli w występach
Okularczyk oraz uczennice
ze Szkoły Podstawowej w
Szczególnymi gośćmi uroczystości
Sarnowie w opracowanym przez siebie
byli m.in. Wójt Gminy Psary Tomasz
układzie tanecznym.
Wszystkie występy podziwiali Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy
licznie zgromadzeni w Ośrodku Kultury Psary Jacenty Kubica, Radny Rady
Gminy z sołectwa Sarnów Aleksander
w Sarnowie mieszkańcy naszej gminy.
Jewak, Sołtys Sarnowa Mieczysław
Sobczyk, Dyrektor GOK Gminy Psary
Anna Nagły, Instruktor Zespołu
„Zagłębianki” Janina Okularczyk,
Sekretarz Koła Gminnego ZK RP i BWP
Jozefa Skrzydlak.
Do wszystkich Pań obecnych na
uroczystości Wójt Gminy Psary
i Przewodniczący Rady Gminy Psary
skierowali pełne ciepła i serdeczności
życzenia, a symboliczny bukiet
kwiatów włodarze gminy przekazali na
ręce Janiny Okularczyk kierowniczki
Zespołu „Zagłębianki”, osoby bardzo
zaangażowanej w życie społeczne i
kulturalne Sarnowa i całej gminy
Psary. GOK.
Dla gości zatańczyły dzieciaki z sekcji tanecznej

15 marca muzycznie obchodzono w
Ośrodku Kultury w Sarnowie Święto
Kobiet. Dla wszystkich Pań na scenie
zaprezentowały się dzieci i młodzież
uczestnicząca w odbywających się w
Sarnowie zajęciach. Pierwsza wystąpiła
Dziecięca Sekcja Taneczna „Bąble” pod
kierownictwem Moniki Polan Zbączyniak.
Mali tancerze zaprezentowali
układy taneczne do trzech popularnych
przebojów muzycznych. Następnie
młodzieżowe zespoły instrumentalnowokalne przygotowane przez
Grzegorza Bochenka wprowadziły
publiczność w świat największych
polskich szlagierów muzyki
rozrywkowej. Maluszki z Grupy
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Pomoc medyczna w godzinach wieczornych i dniach wolnych
od pracy
Przedstawiamy informację
dotyczącą tego gdzie w naszym
powiecie można uzyskać pomoc
medyczną w godzinach wieczornych i
dniach wolnych od pracy.
Świadczenia te obecnie zabezpiecza
NZOZ „Primus” w Brudzowicach (ul.
Szkolna 12, tel: (032) 778-09-60), gdzie
pomoc medyczną można uzyskać w
godzinach 18.00 – 8.00 – w dni
powszednie oraz całodobowo w święta i
dni wolne od pracy. Przypominamy
także, że na terenie powiatu
będzińskiego, tak jak w latach ubiegłych
usługi te świadczone są w czeladzkiej

Izbie Przyjęć Powiatowego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej (ul.
Szpitalna 40, tel. (032) 763-76-34). W
związku z tym, że w przypadku nagłych
zachorowań po pomoc medyczną
można zwracać się do dowolnego
zakładu opieki zdrowotnej,
posiadającego kontrakt z NFZ na
realizację tych świadczeń, informujemy
Państwa, że usługi te w najbliższej
naszemu powiatowi okolicy świadczą
także:
 Niepubliczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
„Merkury” w Dąbrowie Górniczej, ul.

Adamieckiego 13, tel: (032) 262-36-71
 NZOZ „Zdrowie” w Dąbrowie
Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 92,
tel: (032) 639-01-22 lub 639-01-33
 Centrum Medyczne „POLMED”
S.A. w Sosnowcu, ul. Modrzejowska
32b, tel: (032) 661-05-83 lub 661-05-71
 Samodzielny Publiczny Szpital
Miejski Nr 3 w Sosnowcu, ul. Szpitalna
1, tel: (032) 413-05-20
Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej, Starostwa Powiatowego
w Będzinie

Przestańmy wypalać trawy
W okresie wiosny wypalanie traw na
łąkach, rowach przydrożnych,
wypalanie zarośli, uschniętych
chwastуw i resztek słomy
pozostawionej na polach po
zeszłorocznych zbiorach – to jeden z
najbardziej brutalnych sposobуw
niszczenia środowiska, to przyczyna
wielu pożarуw przynosząca jedynie
szkody dla przyrody, jak i samego
człowieka.
Wypalanie to jedna z istotnych
przyczyn zatruwania i tak już
nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery
- tysiące pożarów w skali kraju wiąże się
z „wyrzucaniem” do niej dziesiątków
ton tlenku węgla oraz innych
niebezpiecznych związków
chemicznych. W związku z tym z roku
na rok pogarsza się stan zdrowia
społeczeństwa.
Utrwalił się mit, że wypalanie traw i
słomy poprawia jakość gleby. Ogień nie

tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i
mikroorganizmy, ale także wyjaławia
glebę - z takich zabiegów
„oczyszczających” nie płyną żadne
korzyści. Po wypaleniu gleba ubożeje,
system korzeniowy roślin zamiera, flora
oraz bakterie i grzyby, które powodują
szybszą wegetację roślin giną. W ogniu
ginie całe bogactwo przyrody.
Obowiązujące przepisy ochrony
przeciwpożarowej zabraniają w lasach i
na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk,
jak również w odległości do 100 m od
granicy lasów wykonywania czynność
mogących wywołać niebezpieczeństwo
pożaru, a w szczególności: rozniecania
ognia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela lub zarządcę
lasu, wypalanie wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych, palenie
tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych
i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
Wobec osób nie przestrzegających

powyższych zasad bezpieczeństwa
mogą być stosowane środki egzekucji
karno – administracyjnej. W myśl art.
131 ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. każdy, kto wypala
roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych, szlakach kolejowych, lub
trzcin podlega karze aresztu lub
grzywny. Lecz nie groźba kary, a
świadoma troska o nasze wspólne
bezpieczeństwo i zachowanie
środowiska naturalnego ze wszystkimi
j e g o d o b r o d z i e j s t w am i p o w i n n a
warunkować i określać nasze
postępowanie. Przestrzegamy przed
zagrożeniami wynikającymi z
wypalania roślinności. Apelujemy o
rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów
się czy przez bezmyślność nie narazisz
życia swojego i innych. Komenda
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w
Będzinie.

Co nowego w świadczeniach rodzinnych?
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Psarach informuje, iż od 01.01.2013 r.:
1) prawo do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
(tzw. becikowego), jest uzależnione od
kryterium dochodowego, które będzie
wynosić 1922 zł miesięcznie w
przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Dochód będzie ustalany na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku urodzenia się dziecka
przed dniem 1 stycznia 2013 będą
obowiązywać dotychczasowe przepisy.
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z
dnia 12 października 2012 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych,
która w dniu 15 listopada 2012 r. została

opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz.
1255).
2) wprowadzono nowy rodzaj
świadczenia opiekuńczego tj. specjalny
zasiłek opiekuńczy oraz zmieniono
zasady w sprawie ustalania prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 7
grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz
niektуrych innych ustaw (Dz. U. z 31
grudnia 2012r. poz.1548)
a) specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje osobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży

obowiązek alimentacyjny, jeżeli
rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z
koniecznością sprawowania stałej
opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie
cd. na str. 16
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jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje, jeżeli łączny dochód
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz
rodziny osoby wymagającej opieki w
przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 623,00 zł. Specjalny zasiłek
opiekuńczy przysługuje w wysokości
520,00 zł miesięcznie, a za niepełne
miesiące kalendarzowe wypłaca się go
w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku
opiekuńczego za każdy dzień. Należną
kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy
w górę.
b) świadczenie pielęgnacyjne z
tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje:
a) matce albo ojcu,
b) opiekunowi faktycznemu dziecka,
c) osobie będącej rodziną zastępczą
spokrewnioną w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) innym osobom, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964
r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży
obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o z n a c z n y m s t o p n i u
niepełnosprawności albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w pp. „d)”,
innym niż spokrewnione w pierwszym
stopniu z osobą wymagającą opieki,
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne,
w przypadku gdy spełnione są łącznie
następujące warunki:

• rodzice osoby wymagającej opieki
nie żyją, zostali pozbawieni praw
r o d z i ci e l s k i ch , s ą mał o l e t n i l u b
legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
• nie ma innych osób spokrewnionych w
pierwszym stopniu, są małoletnie lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
• nie ma osób, o których mowa w pp.
„b)” i „c)” lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje, jeżeli niepełnosprawność
osoby wymagającej opieki powstała:
• nie później niż do ukończenia 18. roku
życia
• lub w trakcie nauki w szkole lub w
szkole wyższej, jednak nie później niż
do ukończenia 25. roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
w wysokości 520,00 zł miesięcznie, a od
01 lipca br. w wysokości 620 zł
miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne
przysługujące za niepełne miesiące
kalendarzowe wypłaca się w wysokości
1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za
każdy dzień. Należną kwotę
świadczenia zaokrągla się do 10 groszy
w górę.
Należy podkreślić, że świadczenie
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek
opiekuńczy to dwa wzajemnie
wykluczające się świadczenia
opiekuńcze tzn. można ubiegać się albo
o jeden albo o drugi rodzaj świadczenia.
Specjalny zasiłek opiekuńczy i
świadczenie pielęgnacyjne nie
przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury,
renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci
małżonka przyznanej w przypadku
zbiegu prawa do renty rodzinnej i
innego świadczenia emerytalnorentowego, renty socjalnej, zasiłku
stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emeryt.- rent. z innych

Wspomnienie o Zenobiuszu Miklasie

10.03.2013 r. w wieku 96 lat zmarł
Zenobiusz Miklas, pierwszy z
założycieli Ochtoniczej Straży
Pożarnej w Sarnowie.
Zenobiusz Miklas był, strażakiem
ochotnikiem od 1928 r. czyli od
początku powstania Ochotniczej Straży
P o ż ar n e j w S ar n o w i e . W l at ach
pomiędzy 1950 – 1960 zajmował

zaszczytne stanowisko prezesa OSP
Sarnów.
Pan Zenobiusz był najstarszym
czynnym strażakiem ochotnikiem z
województwa śląskiego. Wspierał
wiedzą i doświadczeniem pokolenia
strażaków ochotników.
12.03.2013r. zastępy strażaków
ochotników z gminy Psary wraz ze

tytułów (np. KRUS) – dotyczy wyłącznie
spec. zasiłku opiekunczego
c) ma ustalone prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego;
d) legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności
2) osoba wymagająca opieki została
umieszczona w rodzinie zastępczej, z
wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej, w rodzinnym domu
dziecka albo, w związku z
koniecznością kształcenia, rewalidacji
lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w
tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, i z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, i korzysta w niej z
całodobowej opieki przez więcej niż 5
dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna
osoba ma ustalone prawo do
wcześniejszej emerytury
4) członek rodziny osoby
sprawującej opiekę ma ustalone prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, prawo do
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest
ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10,
prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna
osoba jest uprawniona za granicą do
świadczenia na pokrycie wydatków
związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej. OPS.
Wszelkich dodatkowych informacji
udzielają pracownicy Działu Świadczeń
Rodzinnych w pokoju numer 3 (parter)
w godzinach:
 poniedziałek 11:30 – 15:30
 wtorek – czwartek 8:00 – 12:00
 lub telefonicznie pod
nr 32 267 22 62

swymi sztandarami odprowadziły
wieloletniego druha na wieczną służbę.
Zarząd oraz wszyscy strażacy OSP
Sarnów pragną złożyć wyrazy
najszczerszego współczucia i żalu z
powodu śmierci Druha Zenobiusza
Miklasa najbliższej rodzinie oraz
wszystkim znajomym i przyjaciołom
Zmarłego.
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INFORMACJE

Mistrzostwa gminy Psary w mini piłce ręcznej chłopcуw
16.03.2013 w Szkole Podstawowej w Sarnowie odbyły się
mistrzostwa gminy Psary w mini piłce ręcznej chłopcуw ze
szkуł podstawowych.
I miejsce zajęła reprezentacja szkoły w Sarnowie. II miejsce
zdobyła reprezentacja szkoły w Strzyżowicach. III miejsce dla
drużyny ze szkoły w Dąbiu .
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Hubert Kozłowski,
Damian Kowalczewski, Kacper Kyrcz, Daniel Lota, Daniel
Nowak, Piotr Nowak, Dominik Radziszewski, Dominik Szatan,
Łukasz Szczypa, Patryk Sternak, Andrzej Niemczyk.
Hubert Kozłowski został wybrany najlepszym bramkarzem
turnieju.
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Psary.
W dniu 21.03.2013r. drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Sarnowie będzie reprezentować gminę Psary w powiatowych
zawodach, które odbędą się w Będzinie. Red.

Wspólne zdjęcie zwycięskiej drużyny z Sarnowa.

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego w Gуrze Siewierskiej
3 marca już po raz trzeci w Gуrze
Siewierskiej odbył się Indywidualny
Turniej Tenisa Stołowego Amatorуw o
puchar honorowego Prezesa Klubu

Sportowego Gуra Siewierska Stanisława Kotuły.
Zgromadzonych na turnieju powitał
Prezes Klubu Sportowego Góra

Siewierska Tomasz Sarwa, Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń. Tegoroczna
impreza była również okazja do
wręczenia podziękowań Stanisławowi
Kotule oraz Czesławowi Pierzchale za
wieloletnie wsparcie i pracę na rzecz
Klubu Sportowego Góra Siewierska
oraz istniejącego wcześniej w
sołectwie Klubu Znicz.
Stanisław Kotuła w latach 50 – tych
grał między innymi w Górniku
Wojkowice i Zatoce Braniewo , a od
1992 przez 10 lat prezesował klubowi
piłkarskiemu w Górze Siewierskiej.
Przedstawiamy listę zwycięzców
turnieju: I miejsce w turnieju zajął
Paweł Kotuła, II Jacek Miodek, III
Krzysztof Pierzchała, IV Waldemar
Wnuk, V Damian Swoboda i VI Damian
Dyszy.
Turniej w Górze Siewierskiej był
dla zawodników doskonałą
rozgrzewką przed Gminnymi
Mistrzostwami w Tenisie Stołowym.
Relację z tej imprezy zamieszczamy na
19 stronie niniejszego numeru. Red.

`

Turniej był okazją do wręczenia Stanisławowi Kotule i Czesławowi Pierzchale
podziękowań za wieloletnie wsparcie klubu.

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza na

ZAJĘCIA FITNESS
Zajęcia odbywają się:
we wtorki 17:30-18:30 O.K. w Sarnowie
we wtorki 19:00-20:00 O.K. w Preczowie
w środy 19:00-20:00 remiza OSP w Górze Siewierskiej
w czwartki 17:30-18:30 O.K. w Gródkowie
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OGŁOSZENIE

Gminna Biblioteka Publiczna
w Psarach
serdecznie zaprasza na:
spotkanie z
Piotrem Kardaszem
„Zdrowotne dary natury”,
które odbędzie się
16 kwietnia o godz. 17:00
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Psarach.
Piotr Kardasz jest redaktorem wielu
programów telewizyjnych
o tematyce ogrodniczej
„Sekrety natury”,
„Tajemnice Przyrody”,
autorem książek
dotyczących roślin
pokojowych.

KOMUNIKAT
NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
W BĘDZINIE
W związku z trwającą akcją składania zeznań rocznych o
osiągniętych dochodach za rok 2012 Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Będzinie przypomina, że ostateczny termin
składania zeznań rocznych upływa
z dniem 30 kwietnia 2013 r.
Zeznania roczne można składać:
elektronicznie bez kwalifikowanego podpisu zgodnie z
instrukcją na stronie:
www.e-deklaracje.gov.pl
za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin
bezpośrednio w siedzibie urzędu – adres j.w.:
w dniach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7°° do
15°°
Wtorek w godzinach od 7°° do 18°°
dodatkowo:
w dniach od 29 i 30 kwietnia 2013 r.
w godzinach od 7°° do 18°°
Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Małgorzata Waluda

PROPOZYCJA HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ – 2013
Obуz Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej
POTĘGOWO – KASZUBY
(zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, osoby niezrzeszone w ZHP)
Termin obozu: 15.07. - 04. 08. 2013 r. (21 dni)
Przybliżony koszt – 1100 zł
- wpłaty mogą być dokonane ratami do końca czerwca 2013 na konto hufca:
ING Bank Śląski o/ Będzin, 03 1050 1227 1000 0008 0152 9454
(w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko dziecka)
Pierwsza rata w wysokości 300 zł powinna wpłynąć do 30. IV 2013 r.
Zgłoszenia uczestników i kadry przyjmujemy e-mailem do końca kwietnia:
hufieczhpbedzin@gmail.com
lub pisemnie do Komendy Hufca, do drużynowych
Informacja tel. 508-070-777, 663-900-777
Bieżące informacje: www.bedzin.zhp.pl
W HAL - 2013 mogą brać udział osoby niezrzeszone w ZHP w wieku 7 – 17 lat
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Gminna Akademia

PIŁKI N ŻNEJ
Szanowni Rodzice!
Pod koniec 2012 roku oddaliśmy do użytku kompleks boisk Orlik’2012 przy Gimnazjum w
Psarach. Zgodnie z zapowiedziami chcemy, by stał się on centrum szkolenia sportowego
młodzieży z terenu gminy Psary. Proponujemy więc Państwu zupełnie nową ofertę samorządu
gminnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Nasz projekt realizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury, pod nazwą Gminna Akademia Piłki Nożnej polegać będzie na zapewnieniu
profesjonalnego szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży w 4 kategoriach wiekowych, tj.
dzieci w wieku 5-7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat,13- 18 lat.
Treningi poszczególnych grup odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach
popołudniowych. Uczestnicy Akademii Piłki Nożnej będą brać udział w zajęciach prowadzonych
przez doświadczonych trenerów z wykorzystaniem najnowszych przyrządów i sprzętu
sportowego. Z budżetu gminy Psary w pełni finansowane będzie zatrudnienie profesjonalnych
trenerów oraz koszt utrzymania boiska i zaplecza szatniowego.
Zachęcam rodziców oraz młodzież do skorzystania z naszej oferty. Więcej informacji można
uzyskać u koordynatora projektu Adama Adamczyka tel. 501 174 878 oraz u animatorów Orlika
tel. 661 599 222.
Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń

Zajęcia będą odbywały się na psarskim Orliku

Gminna Akademia

PIŁKI N ŻNEJ
Od kwietnia kompleks boisk sportowych Orlik przy Gimnazjum w Psarach będzie
pełnił funkcję centrum szkolenia sportowego młodzieży. W piłce nożnej bardzo ważne jest
jak najwcześniejsze rozpoczęcie treningów, dlatego szkoleniem objęte będą już nawet dzieci
w wieku 5 lat. Zajęcia będą odbywały się w 4 kategoriach wiekowych, tj. dzieci w wieku

5-7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat,13- 18 lat.
Dzieci i młodzież z terenu gminy Psary podczas zajęć w Gminnej Akademii Piłki
Nożnej będą korzystać z bazy sportowa w postaci sal gimnastycznych, boisk
wielofunkcyjnych oraz kompleksu boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum w Psarach. Będą miały
okazję pracować na najnowszym sprzęcie treningowym tj. gruszki piłkarskie, Jimmy Ball,
soccer wave, skills king, soccer wall, piłki na uwięzi, wahadło.
Rodzice dzieci uczestniczących w Akademii wnosić będą miesięczną opłatę
w wysokości 30 zł na konto Gminnego Ośrodka Kultury. Zgromadzone środki będą
wykorzystane tylko i wyłącznie do zapewnienia uczestnikom napojów podczas zajęć oraz
pokrycia kosztów organizacji meczów i turniejów wyjazdowych (transport, delegacje),
a także zakup strojów sportowych dla drużyn.

Treningi Gminnej Akademii Piłki Nożnej
prowadzone będą pod okiem dwóch
profesjonalnych trenerów.

Kadra trenerska:
KRZYSZTOF PŁACHCIŃSKI
Animator sportowy, Absolwent Politechniki
Białostockiej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu
z tytułem - instruktor piłki nożnej. Wieloletni zawodnik
klubów piłkarskich na szczeblu klasy okręgowej.
Trener piłki nożnej w kategoriach młodzieżowych .

MARCIN SZYMONEK
Marcin Szymonek - Absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach o specjalizacji piłka nożna trener II klasy. Od najmłodszych lat piłkarz,
doświadczony trener, czynny zawodnik Milenium
Wojkowice. Instruktor sportów siłowych.

Koordynator Akademii Piłki Nożnej:
ADAM ADAMCZYK

Adam Adamczyk - instruktor ds. sportu GOK
w Gródkowie, Absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach oraz Kolegium
Nauczycielskiego w Raciborzu – instruktor sportów:
piłka nożna, pływanie i lekkoatletyka. Wieloletni
zawodnik LKS Iskra Psary. Nauczyciel wychowania
fizycznego. Radny Gminy Psary. Sędzia piłkarski podokręgu
sosnowieckiego. Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
SPORTOWA GMINA PSARY.

