Gazeta samorządowa
Egzemplarz bezpłatny
LUTY 2014
NR 02/106
ISSN 1732-985X

Szansa na duże unijne wsparcie w latach 2014 – 2020
Przed nami rozpoczęcie nowego
okresu unijnego wsparcia dla Polski na
lata 2014 – 2020. Zarówno Wójt jak i
pracownicy Urzędu Gminy Psary od
blisko 2 lat aktywnie uczestniczą w
pracach i dyskusjach nad podziałem
przyszłych unijnych środków oraz
podejmują działania, by jak najwięcej
pieniędzy pomocowych popłynęło do
gminy Psary. Z samego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach
ścieżki pozakonkursowej wstępne
zapewnienie dofinansowania ma 9
gminnych projektów na łączną dotację
ponad 13 mln zł.
Dobiega końca realizowanie projektów
dofinansowanych ze środków unijnych na
lata 2007 – 2013, a już wkrótce
rozpocznie się podział środków na lata
2014 – 2020. Prace nad programami
operacyjnymi, w ramach których będzie
udzielane wsparcie, są już na ukończeniu.
Gmina Psary liczy głównie na środki w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
(RPO WSL), a konkretnie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gmina będzie się również starała
pozyskać pieniądze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w ramach
organizowanych przez Urząd
Marszałkowski konkursów oraz w ramach
Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie
granica.”
Możliwość lobbowania
o środki na poziomie gmin
Dla aktywnych samorządów pojawiła
się szansa uzyskania gwarantowanego
wsparcia z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego w
ścieżce pozakonkursowej w ramach
mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych tzw. ZIT. Warunkiem
uzyskania wsparcia było przystąpienie do
Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego, szybkie przygotowanie
wstępnych koncepcji projektów oraz
niezbędnej dokumentacji, a także

zaangażowanie się w tworzenie wspólnej
strategii ZIT dla gmin Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego.
Wszystkie te warunki spełniła gmina
Psary. W złożonej w listopadzie do
Urzędu Marszałkowskiego strategii
znalazło się 9 projektów z gminy Psary o
wartości dofinansowania 13 210 366,12
zł. Projekty te musiały się wpisywać w
dostępne dla samorządów priorytety
przyszłego RPO WSL 2014 – 2020 w
obszarach: przeciwdziałania niskiej
emisji, termomodernizacji i rewitalizacji
budynków użyteczności publicznej,
poprawy jakości wód powierzchniowych
i podziemnych (niestety tylko 1%
środków z całego RPO 2014-2020
przeznaczono na ten cel), modernizacji
przedszkoli oraz podnoszenia jakości
edukacji przedszkolnej.
Psarskie projekty zgłoszone do
dofinansowania:
- "Przeciwdziałanie niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę
instalacji kolektorów słonecznych w
budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy

Psary" - w ramach projektu właściciele
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie gminy Psary
zyskają możliwość wymiany kotłów
nieefektywnych ekologicznie na źródła
ciepła charakteryzujące się zwiększoną
sprawnością energetyczną, oprócz tego
możliwy będzie montaż w budynkach
systemów solarnych do podgrzewania
bieżącej wody. Projekt ma wstępne
zapewnienie dotacji w wysokości 5 mln zł
(więcej na stronie 2.)
- "Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Psary, celem ograniczenia niskiej
emisji" - przedmiotem projektu będzie
kompleksowa termomodernizacja części
budynku remizy OSP w Strzyżowicach
obecnie w stanie surowym oraz remizy w
Górze Siewierskiej. Wstępnie
gwarantowana wartość dofinansowania to
1 mln złotych.

„Szansa na duże unijne wsparcie
z perspektywy finansowej 2014 –
2020” cd. na str. 5
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Będzie unijna pomoc na działania proekologiczne mieszkańców
Gmina Psary otrzymała wstępną
gwarancję dofinansowania w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego, dla projektu
polegającego na przeciwdziałaniu niskiej
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i
budowę instalacji kolektorów
słonecznych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na jej terenie.
Projekt gminy, pod roboczym tytułem:
„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
wymianę źródeł ciepła i budowę
instalacji kolektorów słonecznych w
budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”
opiewa na wartość 5 882 352,94 zł, a
unijne dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 wyniesie
5.000.000,00 zł.
Szczegółowy regulamin i zasady
korzystania przez mieszkańców z tych
środków, będzie można przedstawić
dopiero po zatwierdzeniu ostatecznego
kształtu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, czyli w połowie

bieżącego roku. Na podstawie
informacji, które posiadamy już dziś
właściciele budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie gminy Psary
zyskają możliwość dofinansowania w
85% kosztów wymiany indywidualnych
kotłów nieefektywnych ekologicznie na
źródła ciepła charakteryzujące się
zwiększoną sprawnością energetyczną,
czyli na przykład pieców węglowych na
gazowe. Z dofinansowania będą mogli
skorzystać również mieszkańcy zainteresowani montażem systemów solarnych
do podgrzewania wody bieżącej w
budynkach mieszkalnych, a warunkiem
udziału w projekcie będzie posiadanie
prawa dysponowania budynkiem.
W projekcie nie będą mogli brać
udziału właściciele budynków, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza. Projektanta i wykonawcę
instalacji w zakwalifikowanych budynkach wyłoni gmina Psary w postępowaniu przetargowym, zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych.
Unijne dofinansowanie wyniesie 85%
wartości brutto wykonanej inwestycji.
Zakłada się, że pozostałe 15% wartości

Unijna dotacja dofinansuje montaż instalacji
solarnych i wymianę pieców CO

inwestycji stanowić będzie wkład własny
mieszkańców. Realizacja projektu
planowana jest w latach 2015-2017 – pod
warunkiem podpisania umowy o
dofinansowanie ze środków unijnych
pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim. Red.

Rozpoczynamy budowę nowoczesnego
systemu monitoringu w gminie Psary
W celu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców oraz utrzymania porządku
w miejscach publicznych w budżecie
gminy na 2014r. przewidziano 50 tys. zł
na rozpoczęcie budowy nowoczesnego
systemu monitoringu wizyjnego.
W bieżącym roku systemem
monitoringu planuje się objąć teren
parkingu oraz plac zabaw przy Ośrodku
Kultury w Sarnowie, kompleks boisk Orlik
2012 w Psarach, plac zabaw i boisko w
Goląszy Górnej oraz otoczenie Szkoły
Podstawowej w Sarnowie.
Planowany do wykonania system
polegać będzie na instalacji kamer
monitorujących teren, których ilość
będzie zależna od wymogów
poszczególnego obiektu, a obraz z nich
zostanie zarejestrowany. Pełny nadzór
nad obiektami pełnić będzie jednostka
centralna zainstalowana w budynku
Urzędu Gminy Psary, natomiast 24
godzinny nadzór wizyjny pełnić będzie
agencja ochrony posiadająca grupy
interwencyjne gotowe do podjęcia

natychmiastowych działań. Transmisja
obrazu odbywać się będzie poprzez
wykorzystanie łącz internetowych.
Gmina planuje również wykonać na
wspomnianych wyżej placach system
radiowęzła, dzięki któremu osoba mająca
podgląd z kamer z poszczególnych
miejsc będzie mogła wystosować
komunikat upominający w przypadku
nieodpowiedniego zachowania, lub w
razie konieczności wysłać patrol, który
podjedzie na miejsce i w razie potrzeby
wspólnie z policją przeprowadzi
czynności porządkowe.
Planowane działania to pierwszy krok
w celu stworzenia systemu monitoringu,
który ma zapobiec negatywnym
zachowaniom w miejscach publicznych
na terenie gminy. Bardzo istotna w kwestii
zabezpieczenia gminnego mienia jest
jednak pomoc i aktywność mieszkańców,
którzy powinni zareagować jeśli są
świadkami zaśmiecania placów, aktów
wandalizmu i zgłosić sprawę na policję,
do zarządcy obiektu, lub wyznaczonej

agencji ochrony.
- Bardzo duże nadzieje wiążemy z
powstającym systemem monitoringu, w
którym duży nacisk kładziemy na
prewencję stąd pomysł wykorzystania
radiowęzła umożliwiającego upominanie
potencjalnych sprawców. Planujemy
rozbudować system monitoringu w
przyszłości i obejmować nim kolejne
miejsca publiczne. - powiedział Mirosław
Rabsztyn, Zastępca Wójta Gminy Psary
odpowiedzialny za mienie
komunalne.Red.
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Bezpłatny zestaw komputerowy dla przedszkola w Strzyżowicach
Firma IBM Polska Sp. z o. o. we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
przekaże do Przedszkola Publicznego
im. Kubusia Uszatka w Strzyżowicach
bezpłatny zestaw komputerowy Young
Explorer z oprogramowaniem do
nauczania przedszkolnego.
Strzyżowickie przedszkole jest jedną
z 27 placówek w województwie śląskim,
która dostanie zestaw komputerowy od
międzynarodowej korporacji informatycznej. Zainstalowany w nim
program nauczania przedszkolnego
KidSmart IBM dla dzieci w wieku 3 – 7 lat
pozwoli wykorzystać najnowsze
technologie w zajęciach dydaktycznych
oraz uczyni je dostępnymi dla tych
placówek i uczniów, którzy do tej pory
nie mieli z nimi styczności.
Zestaw, który trafi do Przedszkola w
Strzyżowicach obejmuje komputer w
kolorowej, bezpiecznej dla dzieci
o b u d o w i e o r az o p r o g r am o w an i e
edukacyjne. Oprogramowanie IBM
KidSmart wspiera program nauczania
początkowego w zakresie podstaw

Źródło: http://kidsmart.pmcodense.dk

Zestaw komputerowy IBM Kidsmart

matematyki, języka angielskiego oraz uatrakcyjnia zdobywanie nowych
logicznego myślenia, a ponadto – umiejętności edukacyjnych. Red.
poprzez wprowadzenie elementów
nowości i zabawy – urozmaica i

Udrożniono rowy odwadniające w Dąbiu Chrobakowym
Dzięki współpracy samorządu
gminnego z Gospodarstwem
Ogrodniczym Tadeusz Mularski w
ubiegłym roku udało się kompleksowo
udrożnić rowy odwadniające przy
drodze gminnej w Dąbiu Chrobakowym
oraz rów odwadniający te wody do
potoku Pagor.
Prace wykonywane były od września
do października 2013 roku. Ze strony
samorządu działania przeprowadzane
były przez pracowników w ramach tzw.
prac społecznie użytecznych. Robotnicy
ci łopatami usuwali nadmiar mułu z
rowu. Niestety do większości prac nie
można było używać sprzętu ciężkiego ze
względu na ryzyko natrafienia na
ułożone w ziemi media, które nie zostały
naniesione na plany geodezyjne przy ich
budowie.
Łącznie udrożniono około 1500
metrów bieżących rowów. Dzięki
zaangażowaniu Marcina Mularskiego z
Gospodarstwa Ogrodniczego Tadeusz
Mularski pracownicy gospodarstwa przy
wykorzystaniu sprzętu ciężkiego
udrożnili rowy przy drodze gminnej oraz
rów odprowadzający zebrane wody do
potoku Pagor, który stanowi naturalne
ujście dla nadmiaru wód
powierzchniowych.
W czasie trwania prac gmina Psary

wielokrotnie prosiła zarządcę potoku
Pagor, którym jest Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Katowicach o ponowny przegląd,
podjęcie działań konserwacyjnych i
pogłębienie potoku. Zarząd wykonał do
tej pory jedynie hakowanie dna i
obkoszenie rowów bez pogłębiania
potoku. Oczywiste jest, że bez
pogłębienia potoku podjęte do tej pory

działania nie przyniosą oczekiwanych
rezultatów. W ocenie samorządu gminy
oraz osób zamieszkujących pobliskie
tereny działania podjęte przez zarządcę
potoku są niewystarczające i obfite
opady mogą spowodować gwałtowne
wystąpienie wody z jego koryta, dlatego
konsekwentnie będziemy ponawiać
prośbę o jego pogłębienie. Red.

Udrożniony rów przydrożny w Dąbiu Chrobakowym.
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„Szansa na duże unijne wsparcie
z perspektywy finansowej 2014 –
2020” cd. ze str. 1
- "Poprawa jakości wód
powierzchniowych i podziemnych
poprzez realizację kompleksowej
inwestycji w sektorze wodnościekowym w gminie Psary" - celem
projektu jest wymiana wodociągu oraz
zapewnienie mieszkańcom gminy
dostępu do kanalizacji sanitarnej.
Prowadzimy obecnie wnikliwą analizę,
w jakim zakresie i na jakim obszarze
gminy projekt może być realizowany.
Wstępnie zagwarantowane środki unijne
na ten cel to 3 003 843,08 złotych.
- "Remont części budynku remizy
OSP w Strzyżowicach wraz
zagospodarowaniem terenu wokół
budynku w celu utworzenia centrum
usług społecznych" - celem projektu jest
rewitalizacja zdegradowanej części
budynku remizy OSP w Strzyżowicach i
utworzenie w nim gminnego centrum
kulturalno-szkoleniowego, w którym
wdrażany będzie program aktywizujący
i integrujący lokalną społeczność, w tym
przede wszystkim mieszkańców
zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Działania inwestycyjne w
ramach projektu będą polegały na
dokończeniu budowy budynku, zakupie
niezbędnego wyposażenia, a także
zagospodarowaniu terenu wokół
obiektu. Planowane do pozyskania
dofinansowanie na remont obiektu to
908 737,84 złotych. W
wyremontowanym budynku remizy OSP

w Strzyżowicach planowane jest
utworzenie Centrum EdukacyjnoIntegracyjnego. Jego celem będzie
wzmocnienie potencjału lokalnej
społeczności poprzez różne formy
aktywizacji, takie jak kursy zawodowe,
szkolenia, koła zainteresowań,
konferencje i odczyty. Wstępnie
zagwarantowane dofinansowanie na ten
cel to 255 434,17 złotych.
Uzupełnieniem powyższego zadania
jest także projekt pn. „Aktywna
integracja rodzin - wsparcie usług
świadczonych przez centrum usług
społecznych przy remizie OSP w
Strzyżowicach.” Celem projektu jest
integracja rodzin dobrze
funkcjonujących z tymi mniej zaradnymi
poprzez innowacyjne działania
wspierające, wzmacniające i promujące.
Wstępnie zapewnione dofinansowanie
to 205 206,66 złotych.
- "Upowszechnienie edukacji
przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4
lat oraz poprawa jakości świadczonych
usług w placówkach wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy
Psary" - celem niniejszego projektu
będzie utworzenie dodatkowej grupy dla
dzieci w wieku 3-4 lat, poszerzenie i
dostosowanie oferty zajęć dodatkowych
do potrzeb dzieci we wszystkich
przedszkolach na terenie gminy.
Planowane dofinansowanie to 623
871,49 złotych.
- "Przebudowa i adaptacja
p o mi es zczeń w b u d yn ku Szko ł y
Podstawowej w Gródkowie i w Dąbiu
oraz przekształcenie istniejących
oddziałów przedszkolnych na

Dzięki unijnym dotacjom dokończona ma być budowa sali
w Strzyżowicach, w której powstanie centrum usług społecznych

przedszkola zgodnie ze standardami
MEN" - Gmina Psary za główny cel
projektu postawiła sobie zwiększenie
liczby dzieci 3 i 4-letnich
uczestniczących w edukacji
przedszkolnej oraz zapewnienie im
możliwie najlepszych warunków pobytu
w przedszkolach. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez rozbudowę sal
dydaktycznych oraz pomieszczeń
kuchennych w istniejących oddziałach
przedszkolnych przy szkole
podstawowej w Dąbiu i w Gródkowie,
dzięki temu zajęcia w tych dwóch
placówkach, będą odbywały się w
większych salach, a posiłki zostaną
przygotowane na miejscu. W szkole w
Gródkowie pod salę przedszkolną
zaadaptowana zostanie obecna sala
gimnastyczna, co wiązać się będzie z
koniecznością równoległej budowy
nowej sali gimnastycznej przy tej
placówce, której projekt budowlany
zostanie zlecony do wykonania jeszcze
w tym roku. Planowane dofinansowanie
dla projektu to 213 272,88 złotych.
- "Poprawa infrastruktury transportu
publicznego na terenie gminy Psary" celem tego projektu jest wymiana około
40 wiat przystankowych oraz
modernizacja wybranych zatok i pętli
autobusowych - wstępnie przeznaczone
na ten projekt dofinansowanie to 2 mln
zł.
Poza mechanizmem ZIT szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych
mają także dwa projekty ujęte w
Mandacie Negocjacyjnym
Województwa Śląskiego do Kontraktu
Terytorialnego, ujęte na tzw. liście
projektów kluczowych.
Budowa Zagłębiowskiego
Parku Linearnego
Jedynym z projektów ujętych na
wstępnej liście projektów kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego,
w którym Gmina Psary uczestniczy jako
partner, jest „Zagłębiowski Park Linearny
- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy”.
Elementy tworzące oś przyszłego
Zagłębiowskiego Parku Linearnego to:
Parki „Małpi Gaj”, „Rozkówka” i
Brzozowica w Będzinie, Park Zielona w
Dąbrowie Górniczej, Park miejski z
Egzotarium w Sosnowcu, teren przy
Zamku i przy ulicy Żwirki i Wigury w
Siewierzu, tereny rekreacyjno-sportowe
nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie,
a także park z wieżą widokową w Górze
Siewierskiej w gminie Psary. Całkowita
wartość projektu to 60 mln zł, a
wnioskowane dofinansowanie 51 mln zł
cd. na str. 5
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„Szansa na duże unijne wsparcie
z perspektywy finansowej 2014 –
2020” cd. ze str. 4
z czego gmina Psary może wstępnie
liczyć na wsparcie w granicach 3 mln zł.
Modernizacja DW 913
Dzięki zabiegom Wójta Gminy Psary
na wstępnej liście projektów
kluczowych do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
znalazło się niezmiernie ważne zadanie
polegające na przebudowie drogi
wojewódzkiej nr 913 od lotniska w
Pyrzowicach do skrzyżowania z DK86 w
Będzinie. Wójt już w lutym 2013r.
zainicjował działania na rzecz
przyznania dofinansowania dla tego
projektu, który oprócz remontu
nawierzchni przewiduje m.in. także
budowę chodników, odwodnienia oraz
przebudowę niektórych skrzyżowań i
zatok autobusowych. Warunkiem
uzyskania dofinansowania dla
przebudowy drogi jest wykazanie
gotowości technicznej przedsięwzięcia,
czyli przygotowanie pełnej
dokumentacji budowlanej. Obecnie
oczekujemy na podpisanie
porozumienia, dotyczącego
opracowania koncepcji, a następnie
projektu budowlanego pomiędzy
województwem śląskim (zarządcą drogi)
a gminą Psary, która jako lider
reprezentuje interesy wszystkich gmin,
przez teren których przebiega droga
wojewódzka nr 913. Koszty
opracowania koncepcji solidarnie
pokryją gminy: Bobrowniki, Mierzęcice,
Ożarowice, Psary oraz Będzin,
proporcjonalnie do długości odcinka
drogi na terenie każdej z gmin. Koszt
samej przebudowy drogi szacowany jest
na 77 mln złotych. W 80% zostanie on
pokryty z unijnego dofinansowania,
które może wynieść aż 61,6 mln złotych.
Gmina Psary zabezpieczyła w
tegorocznym budżecie 72 000 zł na
przygotowanie dokumentacji
projektowej inwestycji, która zostanie
wykonana po podpisaniu porozumienia
z Województwem Śląskim. Projektów
kluczowych dotyczących budowy i
przebudowy dróg ze środków Unii
Europejskiej jest jednak więcej niż
dostępnych pieniędzy, dlatego wygra
ten, kto pierwszy będzie miał gotową
dokumentację umożliwiającą szybką
realizację inwestycji. Tempo prac
przygotowawczych nie zależy jednak od
pracowników gminy Psary o czym
świadczy fakt, że już od ponad 6
miesięcy czekamy na podpisanie z
Zarządem Województwa porozumienia

Dzięki dotacji unijnej odbędą się zajęcia dodatkowe we wszystkich przedszkolach

o wspólnej realizacji tego
przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że
prace projektowe nad koncepcją
wkrótce się rozpoczną.
Łącznie wartość planowanych do
pozyskania w ramach mechanizmu
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych środków z funduszy
strukturalnych wyniesie 13 210 366,12
złotych, z czego 12 125 853,80 złotych
będzie pochodzić z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego a 1
084 512,32 złotych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Warto zauważyć, iż zagwarantowane
na tym etapie fundusze nie będą
jedynymi, o które może starać się nasz
samorząd. Pozostaje bowiem również
tzw. procedura konkursowa, gdzie
dofinansowanie może otrzymać jeszcze
wiele innych projektów, które uzyskają
wysokie wyniki w ocenie komisji.
Unijne dofinansowanie czerpać
będziemy także z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, z którego edycji na
lata 2007 – 2013 gmina Psary pozyskała
6 673 668,03 zł na 23 projekty. – „Nasza
gmina jest bardzo dobrze przygotowana
do pozyskiwania unijnych pieniędzy
pomocowych. Utworzyliśmy specjalny
referat, w którym trzy panie pod
przewodnictwem kierownika Urszuli
Pawlik, w sposób bardzo kompetentny i
niezwykle energiczny zajmują się
realizacją projektów już objętych
dofinansowaniem i przygotowują
projekty do realizacji w przyszłości.
Aktywnie pracujemy w ramach
podregionu sosnowieckiego,
dwukrotnie zgłaszaliśmy uwagi do

poddanych konsultacji społecznej wersji
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Osobiście kilkakrotnie spotykałem się w
sprawie unijnych środków dla gminy
Psary z członkami Zarządu
Województwa Śląskiego, jak i dyrektor
Wydziału Rozwoju Regionalnego Panią
Małgorzatą Staś. Najważniejsze jednak,
że przez 3 ostatnie lata gruntownie
poprawiliśmy sytuację finansową naszej
gminy. W roku ubiegłym osiągnęliśmy
rekordową nadwyżkę operacyjną na
poziomie 2,9 mln zł, co oznacza że
nasze dochody bieżące były o tyle
większe od wydatków bieżących.
Ogółem dochody gminy w 2013 roku
było o ponad 8,3 mln zł większe niż w
2010 roku. Dzięki temu ogromnemu
postępowi nie będziemy mieli
problemów ze środkami na wkład
własny, ani problemów z płynnością
finansową przy realizacji unijnych
projektów. Wszystko to sprawia, że z
optymizmem patrzymy na przyszłe
rozdanie środków unijnych, choć na
pewno życzylibyśmy sobie dużo więcej
środków na gospodarkę wodnościekową i drogi”. - mówi Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń. - "Ostateczna
wersja RPO 2014-2020 zatwierdzona
zostanie w drugiej połowie roku i
dopiero wówczas poznamy wszystkie
interesujące nas szczegóły. Istnieje
ryzyko, że nie uda się pozyskać
wszystkich dotacji na jakie obecnie
liczymy ale ze swojej strony robimy
wszystko co w naszej mocy, by zdobyć
jak największe dofinansowanie unijne
na zadania podnoszące jakość życia w
naszej gminie." Red.
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Pół roku z nowym systemem gospodarowania odpadami
1 lipca 2013 roku w całym kraju
wprowadzono nowe zasady
gospodarowania odpadami
komunalnymi wytwarzanymi na
nieruchomościach zamieszkałych. Do
tych zmian w prawie, uchwalonych
przez Parlament Rzeczypospolitej
Polskiej, dostosowała się również gmina
Psary. Nadszedł czas, aby podsumować
nasze dotychczasowe działania w tym
zakresie i ich efekty.
Gmina Psary rozpoczęła
przygotowania do zmian z
odpowiednim wyprzedzeniem, jeszcze
w 2012 roku. Polegały one na analizie
poprzedniej polityki śmieciowej,
przygotowaniu administracyjnym i
prawnym oraz wyborze najbardziej
racjonalnego systemu odbioru odpadów.
Z nieruchomości zamieszkanych
odbierane są śmieci zmieszane oraz
odpady segregowane w następujących
frakcjach: tworzywa sztuczne oraz
opakowania wielomateriałowe, papier i
tektura oraz szkło. Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz meble,
opony i inne odpady wielkogabarytowe
odbierane są od mieszkańca raz na pół
roku, a metale raz na rok. Śmieci
zmieszane firma odbiera dwa razy w
miesiącu (w okresie wiosna-lato) lub raz
w miesiącu (jesień-zima). Nowy model
systemu przewiduje także utworzenie
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, do którego w
określonych dniach i godzinach jego
funkcjonowania mieszkańcy będą mogli
dostarczać wiele specyficznych i
kłopotliwych odpadów.
W ramach opłaty śmieciowej każda
posesja została wyposażona w pojemnik
na odpady zmieszane o pojemności
adekwatnej do liczby osób
zamieszkujących tę nieruchomość.
Ponadto, mieszkańcy otrzymali worki na
odpady segregowane (plastik, szkło,
metal, papier). Aby ułatwić
przechowywanie odpadów do czasu ich
odbioru, a także przeprowadzanie
selekcji śmieci, zakupiono i rozdano
mieszkańcom kompostowniki oraz
stojaki na worki do segregacji tzw.
„trójpaki”.Przeprowadzono
kompleksową kampanię informacyjną
dostarczając do każdego domu
informator oraz kartę z kodem
kreskowym ułatwiającą wnoszenie
opłaty śmieciowej w oddziałach Banku
Spółdzielczego w Będzinie. Opłata
śmieciowa została skalkulowana dla
odbioru 60 litrów odpadów miesięcznie
od jednego mieszkańca. Wysokość tej

należności stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty,
która wynosi 10 zł od osoby za
miesiąc (pod warunkiem
prowadzenia jednoczesnej
selektywnej zbiórki odpadów) lub 16
zł (dla osób niesegregujących śmieci).
W ciągu pierwszych sześciu
miesięcy funkcjonowania nowego
systemu obsługująca gminę firma
Spectrum Silesia Services zebrała 1,5 tys.
ton odpadów zmieszanych oraz 329,84
kg śmieci segregowanych.
Pół roku w liczbach
Koszty gospodarowania odpadami
wraz z obsługą administracyjną wyniosły
783 793,83 zł. Z czego koszt odbioru i
zagospodarowania odpadów przez
Spectrum Silesia Services wyniósł ponad
366 tys. zł. Inne koszty bieżące wyniosły
łącznie 93 tys. zł w tym: obsługa
administracyjna (52,8 tys zł),
przygotowanie i dostarczenie
informatora w ramach akcji
informacyjnej oraz wydruk i
dostarczenie spersonalizowanej karty z
kodem kreskowym (18,2 tys zł.), zakup
niezbędnego sprzętu komputerowego
wraz z dedykowanym programem (17,6
tys. zł) oraz inne drobne niezbędne
wydatki (4,3 tys. zł). Obecnie w
strukturze Urzędu Gminy Psary do
obsługi nowego systemu
gospodarowania odpadami
przewidziano dwa pełne etaty, jednak
konieczne będzie zatrudnienie także
osoby do egzekucji opłat. Zakup
kompostowników i "trójpaków" oraz ich
dostarczenie kosztowało ponad 324 tys.
zł, ale należy zaznaczyć, że wydatek ten
miał charakter jednorazowy.
Od mieszkańców zebrano tytułem
opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów 642 887,98 zł, co pokryło 82%
wszystkich wydatków związanych z
wdrożeniem, bieżącym działaniem i
obsługą systemu. Należy zauważyć, iż w
pierwszych miesiącach działania
systemu, zbierano bardzo duże ilości
odpadów zmieszanych w stosunku do
śmieci segregowanych, co dodatkowo
podnosiło koszty ich gospodarowania.
Prognozy na przyszłość
Należy zauważyć, że opłaty
wnoszone przez mieszkańców
wystarczają na sfinansowanie bieżących
kosztów funkcjonowania całego
systemu. Jeśli nie zwiększy się znacznie
strumień odpadów zmieszanych, a co za
tym idzie nie wzrosną koszty obsługi
naszej gminy przez firmę Spectrum

Silesia Services, która rozlicza się z
gminą bazując na liczbie ton
odebranych i zagospodarowanych
odpadów, to będzie można w drugiej
połowie roku poważnie rozważać
możliwość obniżenia stawki opłaty
śmieciowej w naszej gminie. By
odpowiedzialnie podjąć taką decyzję
należy jednak poczekać do lipca, by
poznać koszt wybudowania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Dąbiu. Uruchomienie
takiego punktu jest wymagane prawem,
a sfinansować jego powstanie należy ze
środków zebranych od mieszkańców z
tytułu opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Obecnie ogłoszony jest
przetarg nieograniczony na budowę
PSZOK, który rozstrzygnięty zostanie
prawdopodobnie jeszcze w marcu a sam
punk powstanie do końca czerwca b.r.
Szacunkowy koszt utworzenia PSZOK to
350 tys. zł.
Gmina nadal będzie prowadziła
wnikliwą analizę działania systemu, aby
móc docelowo jeszcze bardziej
zracjonalizować cały proces i obniżyć
opłaty od mieszkańców. Zresztą i tak
środki z opłaty śmieciowej nie mogą być
wydatkowane na żaden inny cel niż
obsługa i działanie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w gminie.
Jakiekolwiek zmiany będą jednak
możliwe najwcześniej po uruchomieniu
PSZOK i względnym ustabilizowaniu się
ilości oraz proporcji wyrzucanych
śmieci, a zwłaszcza zwiększeniu udziału
odpadów segregowanych. Już w tym
momencie widać pozytywne
nastawienie mieszkańców do zmian. To
im właśnie należą się serdeczne
podziękowania za zrozumienie dla
konieczności zmian polityki
śmieciowej, a także za zaangażowanie,
trud i terminowe uiszczanie opłat. To
ostatnie jest szczególnie godne uwagi,
gdyż jest na wysokim poziomie 94 % dzięki czemu możliwe jest płynne
zarządzanie i działanie nowego
systemu. Red.
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Plac zabaw przy kompleksie rekreacyjno – sportowym
przy ul. Kamiennej w Psarach otwarty
04.03.2014r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego wydał decyzję
o dopuszczeniu do użytkowania placu zabaw
wchodzącego w skład kompleksu rekreacyjno –
sportowego przy ulicy Kamiennej w Psarach co
umożliwiło jego otwarcie dla mieszkańców.
Na placu zabaw dzieci mogą korzystać z takich
urządzeń jak: huśtawki podwójne, huśtawka ważka,
stoliki do gier planszowych, sprężynowiec, karuzela
czteroramienna i tarczowa, zestaw rekreacyjny
oraz wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy. Co
ważne, każdy zestaw zabawowy na placu zabaw
ma dostosowaną do niego strefę bezpieczeństwa
pokrytą warstwą amortyzacyjną, wykonaną z
poliuretanu, która chroni dzieci przed urazami w
razie upadku. Zarządcą kompleksu jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Psarach tel. 32 267 22 62.
Red.

Od początku marca można korzystać z nowego placu zabaw

Szkoła Podstawowa w Dąbiu wspiera rodziców w wychowaniu
Jednym z wyznaczników pracy
szkoły jest dobrze zorganizowana
współpraca z rodzicami. Szkoła
Podstawowa w Dąbiu przez wiele lat
wypracowała model współpracy z
opiekunami, który gwarantuje
wzajemne poczucie współdecydowania
w sprawach ważnych dla wychowania i
kształcenia dzieci.
Rodzice uczniów z Dąbia chętnie
uczestniczą w zajęciach otwartych,
przedstawieniach, inscenizacjach,
wycieczkach, piknikach i innych
uroczystościach, wspierając swoimi
działaniami pracę nauczycieli. Szkoła
zaś ze swej strony wspiera rodziców w
sprawowaniu funkcji wychowawczych
poprzez stwarzanie im możliwości
korzystania m.in. z porad fachowców. W
szkole rodzice mogą liczyć na pomoc

psychologa, pedagoga czy policjanta. Na
jednym ze spotkań rodzice uczestniczyli
w wykładzie profilaktycznym
prowadzonym przez funkcjonariusza
Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
ds. spraw nieletnich i patologii, podczas
którego mogli poznać szczegółowe
informacje, dotyczące
odpowiedzialności prawnej uczniów i
ich rodziców. Głównym założeniem
spotkania było zwrócenie uwagi
rodziców na potencjalne zagrożenia
czyhające na ich pociechy, wskazanie na
co szczególnie, jako odpowiedzialni
rodzice powinni w codziennym życiu
zwracać uwagę, aby ich dzieci były
bezpieczne i nie weszły w konflikt z
prawem. Najpierw rodzice zostali
zapoznani z podstawowymi pojęciami
takimi jak: nieletni, demoralizacja i czyn

Lekcja o cyberprzemocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbiu

karalny, następnie mogli się dowiedzieć
jakie czyny zabronione najczęściej
zdarza się nieletnim popełniać i jakie są
tego konsekwencje zarówno dla
młodych ludzi jak i ich rodziców. W
spotkaniu nie zabrakło również tematów
dotyczących spożywania przez
nieletnich alkoholu, palenia papierosów
i oczywiście dopalaczy. Podczas
wykładu i w późniejszej rozmowie z
rodzicami funkcjonariusze wyjaśniali
opiekunom, na jakich zasadach ponoszą
odpowiedzialność osoby nieletnie, gdy
te popełnią czyn zabroniony. Policjanci
omówili także sposoby postępowania w
przypadku, gdy rodzic lub szkoła
dowiedzą się o kłopotach prawnych lub
społecznych swojego dziecka. Dzięki
takim szkoleniom tematy dotyczące:
czynów karalnych, demoralizacji,
prawnego i społecznego obowiązku
zawiadomienia o przestępstwach dla
większość rodziców nie będą obce.
Rodzice, często przekonani o
nieskazitelności swoich dzieci, nie
zawsze są wystarczająco czujni, aby w
p o r ę d o s t r z e c p r o b l e m i p o d j ąć
skuteczne działania. Często wstyd
przed otoczeniem, własne ambicje albo
zwykła niewiedza - gdzie szukać
pomocy powodują, że opiekun nie jest w
stanie pomóc własnemu dziecku.
Dlatego też takie spotkania są doskonałą
okazją aby uświadomić rodzicom, że są
ludzie i instytucje, które chętnie im
wskażą drogę, podadzą rękę a wszystko
po to aby ratować młodego człowieka,
któremu mówiąc kolokwialnie
"pośliznęła się noga". SP Dąbie.
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Ruszyła druga edycja konkursu
„Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy”
Informujemy, że ruszyła druga edycja
konkursu „Tu mieszkam – tu płacę
podatek dochodowy”.
Konkurs, skierowany jest do
wszystkich, którzy od 16 listopada
2013r. do 30 czerwca 2014r. zdecydują
się zameldować na pobyt stały w gminie
Psary lub poinformują urząd skarbowy o
zamieszkiwaniu na terenie gminy.
Zasady konkursu są bardzo proste, aby
wziąć w nim udział wystarczy wypełnić i
przesłać do Urzędu Gminy formularz
konkursowy, który jest dostępny do
wydrukowania na stronie www.psary.pl,
oraz w kancelarii Urzędu Gminy w
Psarach lub wysłać go bezpośrednio ze
strony internetowej gminy i udzielić
odpowiedzi na pytanie konkursowe.
W pytaniu konkursowym należy
przedstawić swoją propozycję
wykorzystania środków w kwocie
20 000 zł, pochodzących z rozliczonych
na terenie Gminy Psary podatków, na
realizację dowolnego celu publicznego,
mieszczącego się w zakresie zadań
własnych gminy. Spośród nadesłanych
pomysłów specjalnie powołana komisja
wybierze najciekawsze.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne

nagrody takie jak: kamera cyfrowa i
cztery tablety. Dodatkową formą
wyróżnienia dla zwycięzcy będzie
przeznaczenie kwoty 20 000zł z
budżetu gminy Psary w 2015 roku na
realizację zadania publicznego
opisanego przez niego w zwycięskim
formularzu konkursowym.
W konkursie mogą brać udział osoby
pełnoletnie, które: w okresie od 16
listopada 2013r. do dnia zamknięcia
konkursu, tj. do 30 czerwca 2014r.
złożyły w Urzędzie Skarbowym
poprawnie wypełniony formularz ZAP3, aktualizujący miejsce zamieszkania i
wskazały w nim aktualne miejsce
zamieszkania na terenie gminy Psary, lub
w rocznym zeznaniu o wysokości

osiągniętego dochodu (PIT) w roku
podatkowym 2013 po raz pierwszy
wskazały miejsce zamieszkania na
terenie gminy Psary, albo od 16 listopada
2013r. do dnia zamknięcia konkursu
zdecydowały się zameldować na pobyt
stały w gminie Psary.
Gorąco zachęcamy Państwa do
udziału w konkursie. Pamiętajmy, że
każda złotówka pochodząca z podatku
dochodowego przekazana do budżetu
gminy wpływa na poprawę jakości życia
wszystkich mieszkańców.
Płać podatek dochodowy w miejscu
zamieszkania on wróci do Ciebie w
postaci nowych inwestycji, z których
będziesz korzystać! Red.

Wyniki analizy wody z psarskiego „Prodła”
Pod koniec lutego Urząd Gminy w
Psarach przesłał do analizy wodę
pochodzącą ze źródła mieszczącego się
przy ulicy Wiejskiej w Psarach. W
wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, że woda ze źródła nadaje
się do spożycia przez ludzi.
Próbka wody z źródła znajdującego

się w Psarach przy ulicy Wiejskiej została
przesłana do Ośrodka Badań i Kontroli
Środowiska w Katowicach, które posiada
wszystkie niezbędne akredytacje do
przeprowadzania badań zdatności wody
do picia. W wyniku badania
stwierdzono, że woda spełnia
wymagania Rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 29 marca 2007r, z
późniejszymi zmianami z dnia 20
kwietnia 2010r, w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W wodzie nie stwierdzono obecności
bakterii z grupy coli. Z wynikami badań
można zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Psarach. Red.

Strzyżowiczanie laureatami nagrody Starosty Będzińskiego
W poniedziałek 3 marca w Teatrze
Dzieci Zagłębia w Będzinie wręczono
doroczne Nagrody Starosty
Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i
Ochrony Kultury. Wśród laureatów
znalazł się Zespół Śpiewaczy
Strzyżowiczanie, który został
nominowany do wyróżnienia przez
Wójta Gminy Psary.
Zespół rozpoczął swoją działalność w
2008 roku, aktualnie jego skład tworzy
czternastu członków. Od początku
istnienia bierze bardzo czynny udział w
życiu kulturalnym gminy Psary i powiatu
będzińskiego. Jest uczestnikiem wielu

regionalnych przeglądów i konkursów.
Swoimi występami uświetnia
najważniejsze wydarzenia w gminie,
prowadzi także działalność o
charakterze edukacyjnym,
współpracując aktywnie z Zespołem
Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w
Strzyżowicach, przekazując młodemu
pokoleniu tradycje i ludowe zwyczaje.
Zespół „Strzyżowiczanie" jest
organizatorem oraz współorganizatorem
wielu imprez kulturalnych na terenie
gminy.
Serdecznie gratulujemy Zespołowi
„Strzyżowiczanie” i życzymy wielu
sukcesów. Red.

Zespół Śpiewaczy Strzyżowiczanie
bardzo ucieszył się z nagrody
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Podsumowanie pracy samorządu gminnego w 2013r.
Chociaż stary rok pożegnaliśmy już
dobre 2 miesiące temu to dopiero teraz
mamy dane finansowe pozwalające
rzetelnie go podsumować i ocenić. Rok
2013 okazał się niezwykle udany dla
naszej gminy zarówno pod względem
liczby jak i zakresu zrealizowanych
inwestycji i zadań budowlanych,
których wykonaliśmy ponad 50 o
wartości około 5 mln zł. Cieszy również
bardzo dobry stan finansów naszego
samorządu - trzeci rok z rzędu
obniżyliśmy dług gminy, a także
osiągnęliśmy rekordową nadwyżkę
operacyjną na poziomie 2,9 mln zł,
która jest najbardziej obiektywnym
wskaźnikiem kondycji finansowej
gminy.
Bardzo pozytywnie należy ocenić
realizację budżetu gminy w 2013r.
Dochody bieżące i majątkowe wyniosły
na koniec roku łącznie ponad 31,4 mln
zł. To o 2,7 miliona złotych więcej niż w
poprzednim roku i aż o 8,3 mln zł więcej
niż na koniec 2010r. Większe są również
wydatki budżetu gminy w stosunku do
roku 2012 o 1,3 mln zł. Trzeci rok z
rzędu gmina zanotowała nadwyżkę
operacyjną, czyli różnicę pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi w wysokości ponad 2,9 mln
złotych, co stanowi 10% dochodów
bieżących. To absolutny rekord w historii
naszego samorządu, a warto zwrócić
uwagę, że jeszcze na koniec ubiegłej
kadencji nie było mowy o nadwyżce ale
o deficycie, ponieważ na koniec 2010r.
wydatki bieżące gminy były o około 734
tys. zł większe niż jej dochody bieżące.
Duża nadwyżka operacyjna to bardzo

W 2013r. wybudowano nowy plac zabaw przy ulicy Kamiennej w Psarach

dobra wiadomość dla wszystkich
mieszkańców, ponieważ nareszcie w
znaczącym procencie pieniądze z
dochodów bieżących (wspomniane 2,9
mln zł) finansują nasze inwestycje. To w
połączeniu z bardzo dobrymi
dochodami ze sprzedaży gminnych
działek, które wyniosły w 2013 roku
1,847 mln zł (najlepszy wynik w historii
gminy) oraz 1,7 mln zł krajowych i
unijnych dotacji fundamentalnie
zwiększa możliwości inwestycyjne i
rozwojowe gminy bez konieczności
sięgania po drogi, komercyjny kredyt
bankowy. Choć w 2013 roku
posiłkowaliśmy się kredytem w
wysokości 2 mln złotych, to w ubiegłym
roku samorząd gminy spłacił ponad 3,1
mln zł rat zaciągniętych wcześniej
kredytów i pożyczek i trzeci rok z rzędu

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2013r. wybudował 3km sieci wodociągowej

dług gminy zmalał, by na koniec 2013r.
wynieść 7 950 640, 08 zł z tytułu
zobowiązań długoterminowych – to o
1,256 mln zł mniej niż na koniec 2010r.
Działalność inwestycyjna samorządu
w ubiegłym roku koncentrowała się na
czterech obszarach: gminne drogi i place
publiczne, wymiana sieci
wodociągowej, budowa infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej oraz remont i
budowa obiektów komunalnych. W
2013 r. samorząd gminny zrealizował
ponad 50 zadań inwestycyjnych i
remontowych, na które wydał około 5
mln zł.
W 2013r. jedenaście odcinków
gminnych dróg przeszło kompleksowy
remont. Dokończono budowę ul. Irysów
w Psarach, siedem odcinków dróg w
Malinowicach, Sarnowie,
Strzyżowicach i Gródkowie utwardzono
frezem i kruszywem, a na ulicy Górnej w
Górze Siewierskiej i ul. Dojazdowej w
Gródkowie położono nowe nakładki
asfaltowe. Zlecono przygotowanie 8
projektów budowlanych dla remontu
lub przebudowy dróg, w tym ulic:
Szkolnej w Preczowie, Bocznej w
Strzyżowicach, Zielonej w Preczowie,
Spokojnej w Gródkowie i Wspólnej w
Psarach. Wszystkie prace związane z
modernizacją gminnych dróg
publicznych kosztowały ponad 1 mln
złotych. Warto zauważyć, że ogółem od
początku obecnej kadencji
wybudowano lub wyremontowano już
10 km gminnych dróg, co stanowi 20%
długości całej ich sieci. Kosztem blisko
400 tysięcy zł wykonano
zagospodarowanie placów publicznych
„Podsumowanie pracy...”
cd. na str. 8
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„Podsumowanie pracy...”
cd. ze str. 7
przed remizami OSP w Strzyżowicach i
w Sarnowie, gdzie powstały liczne
miejsca parkingowe, oświetlenie
parkowe i miejsca odpoczynku. Dzięki
250 tys. zł gminnej dotacji powiat
będziński wybudował 3 odcinki
chodników w Strzyżowicach przy ul. 1
Maja i Belnej oraz w Malinowicach przy
ul. Wiejskiej.
Zakład Gospodarki Komunalnej
dzięki gminnej dotacji inwestycyjnej
wybudował około 3 km nowego
wodociągu i przyłączy w Sarnowie,
Psarach, Preczowie, Strzyżowicach i
Gródkowie. 19 grudnia podpisano
umowę na dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu
"Uporządkowanie gospodarki
wodnościekowej na terenie gminy
Psary", który uzyskał ponad 3,2 mln zł
unijnej dotacji. Zadanie to, którego
realizacja rozpocznie się już w
przyszłym miesiącu, przewiduje
wybudowanie ponad 7 km nowej sieci
wodociągowej, rozbudowę stacji
uzdatniania wody w Malinowicach oraz
wybudowanie przyobiektowych
oczyszczalni ścieków przy Urzędzie
Gminy w Psarach i szkole w Gródkowie.
W ubiegłym roku realizowanych było
również wiele interesujących projektów
polegających na budowie obiektów
sportowych i kulturalnych. Dzięki
unijnym dotacjom z PROW wartym
blisko 550 tys. zł powstał kompleks
sportowo – rekreacyjny przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Psarach,
dokończono budowę szatni Błyskawicy
Preczów oraz zainstalowano
piłkochwyty na stadionach w Sarnowie i
Brzękowicach Dolnych. Wykonano

remont i nowoczesną podłogę sportową
na sali gimnastycznej w Dąbiu przy
wsparciu finansowym Ministerstwa
Sportu i Turystyki. W październiku 2013
roku rozpoczęła się budowa wartego
blisko 1,5 mln zł kompleksu sportoworekreacyjnego przy szkole w Sarnowie,
na realizację którego pracownicy
Urzędu Gminy pozyskali unijną dotację
z PROW (400 tys. zł), dotacje z
Ministerstwa Sportu i Turystyki (388 tys.
zł) oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej (blisko 64 tys. zł). Kosztem
ponad 470 tys. zł rozbudowana została
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach
oraz wyremontowano 7 innych
pomieszczeń w filiach Gminnego
Ośrodka Kultury i oddziałach Gminnej
Biblioteki Publicznej, w których już
wkrótce dzięki unijnej dotacji z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego powstaną
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu.
Gminna brygada remontowobudowlana wykonała I etapy
termomodernizacji budynku po szkole w
Malinowicach oraz budynku remizy
OSP i ośrodka kultury w Dąbiu. Kosztem
ponad 100 tys. złotych rozbudowano
garaże strażackie w Górze Siewierskiej.
Kompleksowy remont przeszła sala
narad w Urzędzie Gminy oraz sanitariaty
w remizach OSP w Brzękowicach
Górnych i Preczowie. Nowe oświetlenie
uliczne powstało na ul. Górnej w
Preczowie oraz Wspólnej w Psarach.
Na potrzeby gminnej brygady
remontwo-budowlanej kosztem blisko
100 tys. zł zakupiono nowy samochód
dostawczy marki Peugeot oraz traktorek
wielofunkcyjny do odśnieżania,
zamiatania i koszenia. Strażacy
ochotnicy z Sarnowa dzięki 60 tys. zł
gminnej dotacji zakupili ciężki wóz

Budowa ulicy Irysów w Psarach

bojowy po karosacji i doposażyli go.
Rok 2013 był również bardzo udany
dla psarskiej oświaty. 850 tys. zł unijnej
dotacji z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki otrzymały projekty
"Szkoła marzeń" i "Młodzież z
przyszłością", dzięki którym w naszych
szkołach podstawowych i gimnazjum
przez 2 lata szkolne zrealizowanych
będzie blisko 7 tys. godzin zajęć
dodatkowych oraz zakupione
wyposażenie i pomoce naukowe za 130
tys. zł. Dzięki Programowi Youngster
gimnazjaliści zyskali dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego. Kontynuowano
współpracę szkół z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, dzięki której realizowanych
jest wiele zajęć dodatkowych, w tym
zapasy, ceramika, gimnastyka
artystyczna czy lekka atletyka oraz
wydłużona jest praca świetlic szkolnych.
Na psarskim Orliku od kwietnia zaczęła
działać Gminna Akademia Piłki Nożnej,
w której treningi rozpoczęło ponad 150
młodych piłkarzy korzystając z
najnowocześniejszego sprzętu
treningowego zakupionego w ramach
unijnego projektu. Ogółem w 2013
roku odbyło się dzięki gminnemu
finansowaniu ponad 4 tys. godzin zajęć
dodatkowych dla dzieci i młodzieży.
Od września w pierwszych klasach szkół
podstawowych naukę rozpoczęło już
50% dzieci sześcioletnich a Śląski
Kurator Oświaty przyznał władzom
samorządowym gminy Psary tytuł
"Przyjaciół sześciolatka". Nie było to
jedyne wyróżnienie dla gminy w 2013
roku, ponieważ w czerwcu
zwyciężyliśmy w województwie śląskim
w Ogólnopolskim Sportowym Turnieju
Miast i Gmin w kategorii 7,5 - 15 tys.
mieszkańców.
Gmina nie zapomina także o
dorosłych, z myślą o których
uruchomiona została "Akademia dla
każdego", warsztaty z rękodzieła
artystycznego, wiele zajęć sportowych i
artystycznych oraz koncertów i imprez
plenerowych.
Rok 2013 upłynął pod znakiem
wzorowej współpracy wójta z Radą
Gminy o czym świadczy fakt, że na 109
podjętych w ubiegłym roku uchwał 106
przyjęto jednogłośnie, a należy
pamiętać, że obradowano nad tak
istotnymi i trudnymi tematami, jak
chociażby zasady i organizacja nowego
systemu gospodarowania odpadami.
Dobry dla gminy rok 2013 przeszedł
już do historii, ale 2014 zapowiada się
jeszcze bardziej obiecująco z
inwestycjami i remontami wartymi
ponad 10,6 mln zł. Red.

Szóstoklasisto, dołącz do nas!
Drodzy Szóstoklasiści!
Za kilka miesięcy ukończycie szkołę
podstawową. Przed Wami kolejny etap
edukacyjny. Serdecznie zapraszam Was
do kontynuowania nauki w Gimnazjum
im. marszałka Józefa Piłsudskiego w
Psarach. Jesteśmy szkołą, która dzięki
wieloletniej udanej współpracy z
władzami lokalnymi oraz innymi
instytucjami jest bardzo dobrze
wyposażona. W tutejszym gimnazjum
znajdziecie doskonałe warunki do
dalszego rozwoju i nauki. Na pewno miło
spędzicie kolejne lata edukacji w
sympatycznej atmosferze .
Już w pierwszej klasie będziecie mieć

możliwość wzięcia udziału w aktualnie
realizowanym projekcie z unijnym
dofinansowaniem pn. „Młodzież z
przyszłością”, który ma w swojej ofercie
wiele interesujących zajęć dodatkowych i
wycieczek.
Zapraszam Was i Waszych rodziców
do zapoznania się z krótką prezentacją
gimnazjum w Głosie Szkolnym, który
teraz czytacie oraz na Dni Otwarte, które
odbędą się 2 kwietnia oraz 10 kwietnia.
Więcej informacji z życia szkoły
znajdziecie na naszej stronie internetowej
www.gmpsary.pl.
Dyrektor Gimnazjum w Psarach

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do klas I gimnazjum
Do klas pierwszych przyjmuje się:
 z urzędu – absolwentów szkół

podstawowych zamieszkałych w
obwodzie gimnazjum,
 na wniosek rodziców /prawnych
opiekunów/ – absolwentów szkół
podstawowych zamieszkałych poza
obwodem gimnazjum, w przypadku gdy
gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami.
Terminy składania dokumentów
do klas pierwszych:
 od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r. do
godz. 15.00 – składanie zgłoszeń i

Orlik przy Gimnazjum w Psarach

wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej. Zgłoszenia i wnioski są do
pobrania w sekretariacie szkoły lub na
stronie www.gmpsary.pl
 od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do
godz. 15.00 – składanie pozostałej
dokumentacji kandydatów:
– zdjęcie legitymacyjne podpisane na
odwrocie imieniem i nazwiskiem,
– kserokopia świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej,
– kserokopia zaświadczenia OKE o
wynikach sprawdzianu,
– dokumentacja lekarska.
 3 lipca 2014 r. – podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych do klasy pierwszej.
 8 lipca 2014 r.
– potwierdzenie woli uczęszczania do
gimnazjum poprzez złożenie oryginałów
świadectwa oraz zaświadczenia
z OKE,
– podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych do gimnazjum.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor
przeprowadza postępowanie
uzupełniające, które powinno zakończyć
się do końca sierpnia 2014 r.

Wejście do budynku
Gimnazjum w Psarach

Co wybieramy na etapie rekrutacji?
Drugi język obcy: język niemiecki lub
język rosyjski,
Profil klasy: matematyczna (ocena
końcowa z matematyki w kl. VI co
najmniej „4”) lub ogólna.
Ponadto przeprowadzany jest test z
języka angielskiego (czerwiec 2014 r.)
kwalifikujący kandydata do grupy o
określonym poziomie znajomości
języka.
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Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności
W naszym gimnazjum każdy uczeń
znajdzie dla siebie interesującą i indywidualnie przygotowaną w zależności od
potrzeb ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Humaniści mogą rozwijać swoje pasje
na zajęciach rozwijających z języka
polskiego i spotkaniach młodych
filozofów. Osoby mające potrzebę
występowania na scenie próbują swoich
sił w kółku teatralnym, a przyszli dziennikarze na zajęciach dziennikarskich.
Od wielu lat w ofercie edukacyjnej
posiadamy autorski program zajęć z
matematyki i informatyki.
Ekonomia, matematyka po angielsku,
zajęcia z programowania i robotyka,
filmowanie i obróbka zdjęć - czemu nie?

Młodzi informatycy podczas zajęć pozalekcyjnych
z programowania i robotyki

Na zajęciach z biologii
uczymy się poprzez obserwację i doświadczenia

Jeśli nie znalazłeś jeszcze żadnych zajęć
dla siebie to może redagowanie gazetki?
– każdy Głos Szkolny to nasze dzieło ;)
A może jesteś pasjonatem świata
przyrody, lubisz doświadczenia i
eksperymenty? - zapraszamy zatem na
koła naukowe z przedmiotów ścisłych.
Przyszła kadra sportowców ma możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć
Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Prowadzone są dodatkowe zajęcia z
koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i
piłki nożnej.
Posiadamy szeroką ofertę obowiązkowych zajęć artystycznych i technicznych. W ramach zajęć artystycznych
uczniowie mogą wybierać: taniec, chór,

zespół instrumentalny lub ceramikę, z
zajęć technicznych: rysunek techniczny
wspomagany aplikacją AutoCad lub
florystykę.
Do wyboru jest również język obcy oferujemy naukę języka angielskiego
oraz języka niemieckiego lub
rosyjskiego.
Wszyscy, którzy chcą uzupełnić
swoje braki i zaległości, mogą
uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów.
Ponadto oferujemy pomoc pedagoga,
surdopedagoga, tyflopedagoga a także
logopedy. Uczniowie posiadający
stosowne opinie regularnie pracują na
zajęciach dla dyslektyków i dysgrafików.

Zajęcia z ceramiki odbywają się w ramach
obowiązkowych zajęć artystycznych

Przyszkolny Orlik pozwala na uprawianie wielu
dyscyplin drużynowych, m.in. koszykówki

Miłośnicy ruchu mogą uczyć się tańca w ramach
obowiązkowych zajęć artystycznych

Kompleks boisk ORLIK wykorzystywany jest na
wszystkich zajęciach sportowych

Infrastruktura i wyposażenie na miarę XXI wieku
Oprócz bogatej oferty różnorodnych
zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych
możemy pochwalić się nowoczesnym
wyposażeniem szkoły w pomoce
dydaktyczne i inne udogodnienia.
Na chwilę obecną korzystamy z:
 kompleksu sportowego ORLIK 2012, tj.
boiska ze sztuczną nawierzchnia do piłki
nożnej oraz poliuretanowego boiska do
siatkówki i koszykówki,
 dużej sali gimnastycznej,
 9 tablic interaktywnych,
 4 telewizorów plazmowych,
 kina domowego,
 wizualizera elektronicznego,
 mikroskopów elektronicznych współpracujących z tablicą interaktywną,
 2 wysokiej jakości teleskopów astrono-

micznych,
 15-stanowiskowej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu,
 4 zestawów robotów lego Mindstorms
NXT 2.0,
 pomocy dydaktycznych do nauczania
fizyki, biologii i chemii,
 systemu PRS służącego do jednoczesnego udzielania odpowiedzi przez
całą klasę i natychmiastowego wyświetlania statystyk odpowiedzi,
 licznych urządzeń takich jak: tablet,
aparaty i kamery cyfrowe, dyktafony,
 dziennika elektronicznego Librus,
 platformy e-learningowej e-Nauczanie,
 bibliotecznego centrum multimedialnego ze stałym dostępem do
Internetu

 systemu alarmowego,
 monitoringu zewnętrznego,
 bezpłatnego i bezprzewodowego

Internetu HotSpot na terenie boiska.
Wielokrotnie zdarza się, że goszczący
w naszej szkole przedstawiciele
rozmaitych instytucji czy też osoby
prywatne podziwiają wyposażenie i
wygląd estetyczny placówki.
Nasi nauczyciele w większości mają
uprawnienia do nauczania dwóch lub
trzech przedmiotów. Obecnie kadrę
pedagogiczną stanowi 31 nauczycieli, w
tym 19 dyplomowanych. Do tej grono
pedagogiczne otrzymało 3 Nagrody
Ministra Edukacji Narodowej oraz
5 - Nagród Śląskiego Kuratora Oświaty.
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Osiągamy sukcesy!
Każdy rok szkolny obfituje w liczne
sukcesy. Na przestrzeni 14 lat istnienia
Gimnazjum w Psarach byliśmy
laureatami i finalistami:
 Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych,
 międzynarodowych konkursów
matematycznych „Pikomat”, „Kangur”,
„Matematyka bez granic”,
 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Informatycznej,
 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Ekonomicznej,
 Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego „Krąg”,
 Regionalnego Konkursu HistorycznoInformatycznego „Polska w UE”.
Zajmowaliśmy miejsca i
otrzymywaliśmy wyróżnienia w
ogólnopolskich, regionalnych,
wojewódzkich, powiatowych
konkursach:
 plastycznych,
 historycznym „Odważmy się być
wolnymi”,

 literackich: „Recenzja filmu, teatru”,
„Szkoła dobrego pisania”, na Pracę z
Literatury, Twórczości Dzieci i
Młodzieży, Obcojęzycznym Konkursie
Literackim,
 recytatorskich,
 wiedzy biblijnej,
 międzyprzedmiotowych np. „English in
Science”,
 muzycznych: „Polihymnia”,
„Murmurando”, Piosenki Obcojęzycznej,
Wojewódzki Festiwal Kultur „Jawor”,
Diecezjalny Konkurs Piosenki Maryjnej.
Osiągamy liczne sukcesy sportowe na
wszystkich szczeblach w różnych
dyscyplinach. Nasz UKS „Gimnazjum”
jest organizatorem:
 Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego,
 Międzyszkolnego Turnieju w
Koszykówce Dziewcząt i Koszykówce
Chłopców,
 Mistrzostw Szkół Gminy Psary w
pływaniu, bowlingu i narciarstwie
alpejskim.
Nasi uczniowie już dwukrotnie byli

Posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży.
Od wielu lat realizujemy projekty
unijne, uczestniczymy w międzynarodowych wymianach młodzieży.
Uzyskiwane wyniki na egzaminach
zewnętrznych utrzymują się na poziomie
ogólnopolskim i wojewódzkim. Nasi
absolwenci kontynuują naukę na
prestiżowych kierunkach studiów
wyższych.

Nasze trofea sportowe

Łączymy przyjemne z pożytecznym
Zwiedzając świat, poznajemy inną
kulturę i zwyczaje, nawiązujemy nowe
znajomości i przyjaźnie, a przede
wszystkim doskonalimy naukę języków
obcych i to nie tylko języka angielskiego.
Należy podkreślić, że w naszej szkole
możesz wybrać dodatkowo język
niemiecki lub język rosyjski. Niektórzy
gimnazjaliści z sukcesem uczą się nawet
trzech ;)
Miejsca naszych wyjazdów
zaznaczone zostały na mapie poniżej.
Wymiana młodzieżowa, Sankt Petersburgu, VI 2012

Wakacje w Bośni i Hercegowinie, Mostar, 2012

Wycieczki zagraniczne:
Wielka Brytania 2002, 2003, 2008,
2012, Francja 2004, 2009, 2013,
Hiszpania 2009, Czechy 2004, Austria
2004, Belgia 2004, Holandia 2004,
Włochy 2007.
Wymiany młodzieżowe, wizyty
studyjne:
Niemcy 2005, 2008, Włochy 2011,
Grecja 2012, Hiszpania 2007, 2009,
Anglia 2009, Rosja VI 2013, VII 2013.
Wyjazd chóru szkolnego:
Niemcy 2010, Węgry 2011.
Zimowe wyjazdy na narty:
Włochy 2011, 2012, 2013, 2014.
Wyjazdy wakacyjne:
Chorwacja 2012, Włochy 2010, 2011,
Ukraina 2004, 2005, 2007, 2008, 2013.
Mapa wyjazdów zagranicznych
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My wybraliśmy Gimnazjum w Psarach...
Warto wybrać naszą szk
paru powodów. Mamy ołę z
z różnych projektów, npzajęcia
"Młodzież z przyszłością.
Działają tutaj różne kó ".
Szkolny Klub Wolonta łka oraz
z którego jestem szcze riatu,
gólnie
zadowolona. Nauczycie
otwarci na propozycje le są
mamy jakieś pomysły, i jeśli
się je realizować razemstarają
Nasza szkoła jest wypo z nami.
w liczne pomoce nauk sażona
tablice interaktywne oraowe,
wspaniałego kompleksu z
Orlik 2012. Każdy znajd boisk
zie
tutaj coś dla siebie :)
Karolina Paks IIc

Zachęcam
g i m n a z j u mdo wyboru naszego
atmosfera, n . P a n u j e t u m i ł a
w y ro z u m ia liauczyciele są bardzo
s w o j e z a i . R o z w in ie sz tu ta j
chłopców jan t e re s o w a n i a ! D l a
z o r g a n i z o k i dla dziewczyn
koszykówka w a n y j e s t S K S nożna. U n , siatkówka i piłka
ci e sz ąc e sias znajdziesz również
k ó łk o te a tr ę z ai n te re so w an ie m
problemy w na ln e . Je śl i m ia łb y ś
auce, nasi nau
organizują za
czyciele
Je ż e li lu b is jęcia wyrównawcze.
z
możesz zapis p o m ag ać in n y m ,
Gwarantuję, ać się na wolontariat.
p o z n a s z n że w naszej szkole
i rozwiniesz o w y c h p r z y j a c i ó ł
swoje pasje
Magdalena Ż !
erańska IIId

Cieszę się, że trafiła mi się taka fajna
klasa. Wszyscy bardzo się lubimy.
Bardzo interesujące dla mnie są
zajęcia z fizyki i chemii, na których
przeprowadzamy liczne doświadczenia i aktywnie poznajemy
otaczający nas świat.
Uczęszczam na zajęcia z komputerowej obróbki fotografii, kółko
matematyczne, uczę się matematyki
po angielsku - po prostu rozwijam
swoje zdolności i zainteresowania.
Martyna Waluga Ib

Kiedy wybiera
gi m n az ju m łam
l a t a t e mtr zy
popełniłam bł u ,
T r a f i ł a m ąd.
sportowej sz d o
ko
w mieście. Już ły
p ó ł t o r a r o po
przeniosłam k u
tu
ta
j. To była bardsię
dobra decyzj
a.
Mogę realizowzo
swoje sportow
e
as
pi
racje w drużynać
ko sz yk ar sk ie
j.
R
o zw ij am sw ie
t a l e n t y
o
p
i s a r s k i je
i językowe. D
od
at
ko
wym plusem je e
możliwość w
yj
az
dó
w w ramacst
wymiany
h
m
i
ę
dzynarodo
i różnych proj
wej
ektów.
Julia Pasterna
k IIIa

Najważniejsze jest
to, iż uczniowie w
naszym gimnazjum
są otwarci na nowe
znajomości, co
sprawia, że każdy
czuje się tu dobrze.
Poza tym zarówno
my, jak i
ciężko pracujemy przez
e
ciel
czy
nau
trzy lata, by nasze wyniki na
nach były jak najlepsze. Nie
ami
egz
przypominam sobie momentu, w
którym żałowałabym wyboru tej
szkoły.

ł jeszcze raz
Gdybym miaa pewno wybrałbym
wybierać? Nm, bo u nas jest
to gimnazju adowo. Mamy
naprawdę cz tablic
bardzo dużoych, które
interaktywn nasze zajęcia.
urozmaicają rowadzone są
Często też p ienia i remonty (np.
unowocześny w kamyku”
piękny, „cał górze). Nauczyciele
korytarz na ce są naprawdę
w tej placów, są mile nastawieni
w porządku ze - chcą nas czegoś
i najważniejs za szkoła ogólnie
nauczyć. Nasbardzo fajna, na sto
jest bardzo, tu nie będzie się
procent nikt
yło IIIc
nudzić.
Paweł Przyb

...teraz Ty dokonaj dobrego wyboru!
Przyjdź na Dni Otwarte do Gimnazjum w Psarach:
2 kwietnia 900-1200 lub 10 kwietnia 1700-1900
(zajęcia otwarte, zwiedzanie szkoły)

(zwiedzanie szkoły, bez zajęć otwartych)

Zobacz nas w Internecie na www.gmpsary.pl
Do zobaczenia :)

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






Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

STOPKA REDAKCYJNA:






Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Anna Nawrot
Sandra Kocot
Roksana D ąbrowa

pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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KULTURA

Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury
7 marca 2014 roku był szczególnym
dniem dla wszystkich Pań, które
uczestniczyły w obchodach gminnego
Dnia Kobiet.
Uroczysty Dzień Kobiet odbył się w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie. Na początku spotkania Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń złożył
wszystkim zgromadzonym paniom
serdeczne życzenia. W dowód uznania
oraz podziękowania każda z pań
uczestnicząca w spotkaniu otrzymała
symboliczny kwiat.
W gminnych obchodach Dnia Kobiet
uczestniczyły Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich, druhny z jednostek OSP,
członkinie zespołów śpiewaczych,
Koło Gospodyń Wiejskich z Psar na Dniu Kobiet
przedstawicielki Związków Emerytów i
Rencistów z Psar i Malinowic, panie z
grupy 18+VAT, Związku Pszczelarzy i Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych, przedstawicielki szkół i przedszkoli,
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej,
Gminnego Ośrodka Kultury, a także pracownice Urzędu Gminy
w Psarach.
Wśród zaproszonych gości, którzy również złożyli z okazji Dnia
Kobiet wszystkim Paniom gorące i serdeczne życzenia byli:posłowie:
Anna Nemś, Jarosław Pięta, Waldemar Andzel oraz przedstawiciel
biura senatora Zbigniewa Meresa – Janusz Żakowski, w imieniu
europoseł Małgorzaty Handzlik, życzenia i kubki dla Pań przekazały
jej asystentki.
Z okazji tak miłej uroczystości, specjalnie na tę okazję, swój
program muzyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie. Na scenie zaprezentowała się
grupa przedszkolaków oraz uczniów klasy I. Część artystyczna
Występ uczniów z Sarnowa
tegorocznych obchodów gminnego Dnia Kobiet obejmowała
również występy lokalnych zespołów śpiewaczych. Na scenie
wystąpiły wszystkie zespoły działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury. Różnorodny repertuar oraz skoczne piosenki zapewniały
publiczności wspaniałą zabawę. Prezentacje zespołów przeplatane
były wspólnym śpiewaniem najpopularniejszych utworów
biesiadnych.
- Ciszę się, że co roku możemy spotkać się tutaj w Gminnym
Ośrodku Kultury i wspólnie z innymi paniami spędzić tak uroczy
wieczór. Ciepłe słowa i podziękowania za naszą pracę dodatkowo
motywują nas do dalszego działania i promowania kultury w naszej
gminie.” - powiedziała jedna z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.
GOK.
Każda z pań dostała kwiat z okazji Dnia Kobiet

Zespół Śpiewaczy „Górzanie”

Parlamentarzyści złożyli wszystkim paniom życzenia
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WYDARZENIA

Zapusty 2014
Tradycyjne gminne zapusty odbyły
się 4 marca w świetlicy wiejskiej w
Dąbiu, w tym roku organizatorzy
zaprosili mieszkańców w podróż po
muzycznych wodach mórz i oceanów w
rytmach marynarskich szantów.
Wśród zespołów które tego wieczoru
zaprezentowały się na scenie byli zespół
śpiewaczy „Dąbie”, „Nasz Gródków”,
„Brzękowianie”, a gościnnie wystąpił
zespół „Grodźczanie”. Oprócz
marynarskich pieśni i przyśpiewek,
wesołą atmosferę oraz tematykę
wieczoru dopełniła wspaniała dekoracja
sceny. Pełen humoru, zabawnych
dialogów i miłych dla uszu piosenek,
ponad godzinny montaż słownomuzyczny przedstawił zespół „Dąbie”.
Następnie na scenie wystąpiły
zaproszone zespoły. Dopełnieniem
wieczoru była wspólna nauka szantów,
w trakcie której śpiewała i bawiła się cała
sala. Tradycyjnie po części artystycznej
odbyła się zabawa ostatkowa dla
mieszkańców, która trwała do północy. Co roku zespół „Dąbie” zaskakuje
nowym motywem przewodnim, dzięki
temu nigdy nie można się tu nudzić.
Zawsze panuje tu miła, wesoła

Zespół Śpiewaczy „Dąbie”podczas swojego występu

atmosfera, tak jak w ostatnią noc
karnawału być powinno. - powiedziała
jedna z uczestniczek zabawy.
Wśród zaproszonych gości byli:
Przewodniczący Gminy Psary – Jacenty
Kubica wraz z Radnymi: Grażyną
Polasiak, Małgorzatą Pasek, Magdaleną
Gdesz – Sobczak, Adamem

Adamczykiem oraz Krzysztofem Dulko.
Wśród publiczności zasiedli również
Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń,
przedstawiciele Śląskiego Związku
Pszczelarzy, Zagłębiowskiego Koła
Pszczelarzy oraz sołtysi Janusz Kozieł i
Tadeusz Kubik. Red.

Gminne eliminacje do konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”
6 marca 2014r. w Gimnazjum w
Psarach odbyły się gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”. W turnieju wiedzy wzięło
udział 20 finalistów eliminacji
szkolnych- 8 uczniów z Gimnazjum w
Psarach oraz 12 reprezentantów szkół
podstawowych z terenu gminy Psary.
Współzawodnictwu towarzyszyły
pokazy udzielania, tak niezbędnej
czasami, pierwszej pomocy
zorganizowane przez klasę pożarniczą
z ZSO w Wojkowicach pod kierunkiem
Michała Niedbały.
Laureaci gminnego konkursu pożarniczego

Pokaz udzielania pierwszej pomocy
zaprezentowany przez uczniów z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wojkowicach

Laureatami turnieju (po dogrywce o
III miejsce) na poziomie gimnazjum
zostali: Piotr Stachowiecki, Jakub
Jaworek i Jan Konieczny. Wśród
uczniów szkół podstawowych
największą ilość punktów zdobyli:
Wiktoria Jałocha ze szkoły w Sarnowie,
Patryk Pawlik ze szkoły w Dąbiu, Dawid
Stasiński- ze szkoły w Sarnowie.
Poziom wiedzy pożarniczej
uczestników turnieju był bardzo
wyrównany. Co poskutkowało tym, że

cała trójka laureatów ze szkół
podstawowych napisała test
sprawdzający uzyskując jednakową
liczbę punktów. Zwycięzcy turnieju
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez
psarski samorząd. Teraz na laureatów
czekają zawody powiatowe- życzymy
awansu do kolejnych turniejów.
Gimnazjum Psary.
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X spotkanie „W świecie mitów”
27 lutego 2014 roku w Szkole
Podstawowej w Dąbiu spotkali się
miłośnicy antyku ze wszystkich szkół
podstawowych gminy Psary.
Gośćmi specjalnymi X jubileuszowej
edycji Gminnego Konkursu
Mitologicznego byli: Wójt Tomasz
Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy
Jacenty Kubica i Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Helena Warczok.
O laur zwycięstwa w tym roku ubiegały
się trzyosobowe zespoły piątoklasistów Bohaterowie spod Troi z Sarnowa,
Olimpijczycy ze Strzyżowic, Trzy
Boginie z Gródkowa oraz Paczka Zeusa
z Dąbia.
Każdy z zawodników zaprezentował
się w oryginalnym, antycznym kostiumie
i wcielił w rolę swojego ulubionego
bohatera. Wszyscy wykazali się
imponującą wiedzą dotyczącą spraw
boskich i ludzkich z kręgu greckiej
mitologii. Bez trudu rozpoznawali
bogów i herosów na podstawie cytatów,
atrybutów, opisów, umiejętnie
odnajdywali ślady mitologii w
malarstwie, rzeźbie, frazeologii. Z
wielką uwagą rozwiązywali e-test, w
którym udzielali odpowiedzi za
pośrednictwem pilotów, a więc
wykorzystując bezprzewodową metodę
komunikacji. I tak powoli, niczym po
nitce do kłębka, zawodnicy dotarli do

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie.

finału, w którym musieli wyjaśnić, skąd
we współczesnym świecie wzięła się
dziesiąta muza oraz gdzie dziś może nas
podstępnie zaatakować koń trojański.
Gospodarze konkursu zadbali o jego
ciekawą oprawę. Zaprezentowana na
począt ku spo t kani a i n sceni zacj a
stanowiła swoistą powtórkę z mitów,
zawierającą wiele humorystycznych
elementów, zaś zatańczona na
zakończenie Zorba, stała się już stałym,
nieodłącznym greckim akcentem

podczas wszystkich edycji konkursu.
W wyniku bardzo wyrównanej
rywalizacji, nauczycielskie jury
przyznało pierwsze miejsca ex aequo dla
zawodników z Dąbia i Gródkowa oraz
równorzędne drugie miejsca dla drużyn
z Sarnowa i Strzyżowic. Dyplomy,
drobne nagrody oraz podziękowania
zawodnicy i ich opiekunowie odebrali z
rąk Wójta Gminy Psary Tomasza
Sadłonia. SP Dąbie.

Konkurs matematyczno-informatyczny „Mini Tor Przeszkód”
25 lutego o godz. 9:00 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w
Strzyżowicach odbył się I Międzyszkol ny konkurs matematycznoinformatyczny „Mini tor przeszkód”,
skierowany do uczniów klas III oraz IVVI szkół podstawowych w naszej
gminie.
Eliminacje podzielone zostały na
dwie części: teoretyczną z zakresu
informatyki, technologii informacyjnej i
matematyki stosowanej oraz na część
praktyczną, gdzie trzeba było wykazać
się wiedzą i umiejętnościami obsługi
oprogramowania narzędziowego tj.
edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
oraz edytora grafiki rastrowej.
Do konkursu przystąpiło 14 dzieci ze
szkół z Dąbia, Gródkowa, Sarnowa i
Strzyżowic.
Wyniki konkursu w rozliczeniu
indywidualnym dla klas III SP: I miejsce
ex aequo Natalia Góralczyk (SP im. T.
Kościuszki w Dąbiu) i Antoni Kiszka (ZSP
nr 1 w Strzyżowicach), III miejsce
Szymon Skórka (ZSP nr 1 w Strzyżowicach).

Wyniki konkursu w rozliczeniu
indywidualnym dla klas IV-VI SP:
I miejsce Jakub Kotuła klasa V (ZSP nr 1 w
Strzyżowicach), II miejsce Jakub Skórka
klasa V (ZSP nr 1 w Strzyżowicach), III
miejsce Dawid Mańka klasa V (SP im. T.
Kościuszki w Dąbiu).
Podsumowanie punktów w roz-

liczeniu grupowym: I miejsce ZSP
nr 1 w Strzyżowicach, II miejsce SP im.
T. Kościuszki w Dąbiu, III miejsce SP im.
E. Gierczak w Gródkowie.
Nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców SP w Strzyżowicach wręczyła
Dyrektor Dorota Pronobis-Kościńska.
SP Strzyżowice.

Laureaci konkursu matematyczno-informatycznego „Mini Tor Przeszkód”
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Mellerowie opowiadali o Gruzji
11 lutego w ośrodku kultury w
Preczowie odbyło się spotkanie z Anną i
Marcinem Mellerami, autorami książki
„Gaumardżos – opowieści o Gruzji”.
Wydarzenie zorganizowała Gminna
Biblioteka Publiczna w Psarach.
Licznie zgromadzeni goście przeżyli
ciekawą wyprawę w głąb Gruzji. Pani
Ania i Pan Marcin – zakochani w tym
kraju – zajmująco opowiadali o
ludziach, kulturze, zwyczajach, a także o
przywarach Gruzinów. Relacja była
wzbogacona pokazem slajdów, który
zobrazował krajobrazowe piękno tego
kraju.
Wszyscy uczestnicy spotkania
dowiedzieli się, jak wygląda
codzienność Gruzinów, jaki mają

stosunek do życia rodzinnego, przyjaźni
i muzyki. Można było również zadać
gościom pytania dotyczące Gruzji.
Głównie pytano o to jak zorganizować
wyjazd do tego barwnego kraju i co
warto w nim zobaczyć, co świadczy o
tym, że Państwo Mellerowie zachęcili
osoby, które pojawiły się na spotkaniu do
odwiedzenia tego kraju.
Pod koniec spotkania Wójt Gminy
Psary wręczył gościom drobne upominki
promujące samorząd, które Państwu
Mellerom będą przypominały o
spotkaniu z jego mieszkańcami.
Następnie słuchacze mieli czas na
zdobycie autografów z dedykacjami,
zdjęcia i indywidualne rozmowy z
pisarzami.GBP.

Anna Dziewit - Meller wraz z Marcinem
Mellerem opowiadali o Gruzji
w Ośrodku Kulturyw w Preczowie.

Halowy turniej Orlików w Łazach
W sobotni poranek 15.02.2014 r.
grupa Orlików z naszej Gminnej
Akademii wzięła po raz pierwszy udział
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w
Łazach.
Od godz. 9:00 w sportowych
zmaganiach uczestniczyły 4 drużyny:
Warta Zawiercie, Piłkarz Sosnowiec,
Gminna Akademia Piłki Nożnej Psary
oraz gospodarze imprezy Akademia Piłki
Nożnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Łazach. Rozgrywki odbywały się
systemem „każdy z każdym”, 2x12 minut.
W trzech rozegranych meczach z
bardzo dobrymi i doświadczonymi
zespołami, młodzi piłkarze z Psar
doświadczyli każdego z możliwych
rezultatów końcowych. Przekonali się, że
ich zaangażowanie do samego końca
(bowiem dwie bramki padły zaledwie
kilka sekund przed końcowym gwizdkiem) i wysiłek przyniosły oczekiwane
efekty. Chłopcy udowodnili nam, że przez
całą zimę naprawdę ciężko pracowali, a
ich forma bynajmniej nie zapadła w sen
zimowy. Jednocześnie wraz z trenerem
Krzysztofem Płachcińskim zawodnicy
wywnioskowali, nad czym jeszcze muszą
popracować. Postawili sobie także kolejne
cele i zadania, które pozwolą im dalej się

Pamiątkowe zdjęcie drużyny Orlików z Gminnej Akademii Piłki Nożnej

rozwijać i osiągać jeszcze lepsze rezultaty
w przyszłości.
Poza dobrą zabawą i radością ze
zdobywanych bramek, największą
nagrodą dla uczestników turnieju był
godzinny pobyt wszystkich dzieci w Parku
Wodnym. Wśród zjeżdżalni, jacuzzi,
wodnej ścianki wspinaczkowej i wielu
innych atrakcji Orliki z uśmiechami na

ustach spożytkowały niewykorzystaną na
boisku energię.
Pełne optymizmu i chęci do dalszego
doskonalenia Orliki już czekają na
kolejny sprawdzian swoich możliwości.
Filmik z Turnieju w Łazach można
obejrzeć na stronie Orlika
www.orlik.psary.pl w zakładce Filmiki.
GAPN Psary.

Myślą o encyklopedii Góry Siewierskiej
Mieszkańcy Góry Siewierskiej dbają o
promocję swej miejscowości. Tu należy
wspomnieć, że dwa lata temu
obchodzono w tej wiosce jubileusz 90lecia lokalnej OSP, a w bieżącym roku
przewidziano obchody 80-lecia
tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.
Stosunkowo niedawno, w 1998 r.
wydano monografię miejscowości,
zatytułowaną „Góra Siewierska”. Nakład

wyniósł 500 egzemplarzy i obecnie nie
jest już możliwe jej nabycie. Jednakże,
nowi mieszkańcy Góry Siewierskiej
wciąż są zainteresowani poszerzaniem
wiedzy dotyczącej ich małej ojczyzny.
Recenzentem wspomnianej monografii
Góry Siewierskiej był śp. dr Jan PrzemszaZieliński, dziś patron Klubu Kronikarzy
Zagłębia Dąbrowskiego.
Grupa mieszkańców Góry Siewierskiej

w składzie: Henryk Zajkowski
(regionalista), Lidia Białas (redaktor strony
internetowej miejscowości), Maria Sikora
(przewodnicząca KGW) i być może
jeszcze inne osoby myślą o opracowaniu
i wydaniu drukiem „Encyklopedii Góry
Siewierskiej”. Propozycja ta padła ze
strony Bolesława Ciepieli, który zamierza
współtworzyć ten projekt. B.C.
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Warsztaty chemiczne w sarnowskiej grupie tygrysków
19 lutego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 w Sarnowie –
Przedszkolu Publicznym im. Kubusia
Puchatka milusińscy z grupy „Tygryski”
mieli okazję uczestniczyć w warsztatach chemicznych „Odkrywamy
chemię”.
Warsztaty zorganizowane były dzięki
Pani Agnieszce Zaporze (zastępczyni
przewodniczącego Rady Rodziców
Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Puchatka w Sarnowie) oraz
Powiatowemu Młodzieżowemu
Domowi Kultury w Będzinie.
Podczas zajęć przedszkolaki mogły
przeprowadzić w pełni bezpieczne,

aczkolwiek magiczne i analityczne
reakcje chemiczne pod opieką
doświadczonego naukowca, Marka
Czekajskiego. W trakcie zabaw
badawczych dzieci mogły zobaczyć jak
ciekawy, kolorowy, a czasami nawet
wybuchowy jest świat chemii.
Przedszkolaki z zainteresowaniem
obserwowały wybuch „wulkanu”,
eksperymenty ze świecą, zmienność
kolorów wody, poznały również tajniki
tych doświadczeń. Dowiedziały się, jak
można owe doświadczenia wykonać
we własnym domu, oczywiście z osobą
dorosłą. PPSarnów.

Dzieci były zafascynowane
eksperymentami chemicznymi

Walentynki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie
14 lutego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 w Sarnowie –
Przedszkolu Publicznym im. Kubusia
Puchatka zorganizowano imprezę
walentynkową.
Tego dnia serca i serduszka ozdobiły
sale zajęć. Po śniadaniu nastąpiły
przygotowania do walentynkowego

balu. Rozpoczęły się wspólne tańce,
zabawy i konkursy, które pomagali
prowadzić, w ramach sympatii dla
przedszkolaków, uczniowie naszego
zespołu. Dzieci zdobiły ciasteczka w
kształcie serduszek kolorowymi
pisakami i posypkami. Po udekorowaniu
z wielką radością degustowały

smakołyki, ale także obdarowywały nimi
innych. Tego dnia wszyscy byli dla
siebie mili i życzliwi, obdarowywali się
wzajemnie drobnymi upominkami oraz
uśmiechami. Każde dziecko wykonało
też „walentynkę”. Chcielibyśmy, aby
atmosfera panująca w tym dniu trwała
jak najdłużej. ZSP Sarnów.

Z wizytą w Gminnej Akademii Piłki Nożnej
Projekt jest realizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury i polega na
zapewnieniu profesjonalnego szkolenia
piłkarskiego dla dzieci i młodzieży.
Trenerzy zatrudniani są w miesiącach
marzec – listopad przez Urząd Gminy, a
ich wynagrodzenie częściowo pokrywa
Ministerstwo Sportu i Turystyki w
ramach programu „Animator - Moje
Boisko Orlik 2012", a od grudnia
do lutego przez Gminny
Ośrodek Kultury, dzięki czemu
treningi odbywają się również w
okresie zimowym. Obecnie
Gminna Akademia Piłki Nożnej
składa się z trzech grup
(Trampkarze rocznik 20002003, Orliki rocznik 2004-2005,
Żacy rocznik 2006-2007).
Trenujące w akademii, dzieci
i młodzież uwielbiają zajęcia
prowadzone na psarskim Orliku
oraz na sali gimnastycznej
Gimnazjum w Psarach. Podczas
treningów wykorzystywany jest
zakupiony przez Gminny
Ośrodek Kultury nowoczesny
sprzęt sportowy taki jak: gruszki
piłkarskie, Jimmy Ball, soccer
wave, skills king, soccer wall,
piłki na uwięzi, czy wahadło. Z
zajęć oprócz młodych piłkarzy,
Trening najmłodszej grupy na sali gimnastycznej
zadowoleni są również rodzice –

Gminna Akademia Piłki Nożnej
działa już blisko rok. Postanowiliśmy
sprawdzić, co słychać u naszych
młodych sportowców.
Na początku kwietnia ubiegłego roku
w naszej gminie na psarskim Orliku
wystartowała Gminna Akademia Piłki
Nożnej, do której zgłosiło się 150
uczestników w wieku od 5 do 18 lat.

„Dzięki akademii piłki nożnej mój syn
spędza aktywnie swój wolny czas i ma
kontakt z rówieśnikami, co bardzo
cieszy każdego rodzica w dobie
komputerów” - powiedziała Ewa
Krawczyk, mama 12-letniego Konrada.
Wytężona praca młodych piłkarzy
przynosi już pierwsze efekty. „Znacznie
poprawiły się ich umiejętności
motoryczne, dobrze panują nad piłką
oraz – co najważniejsze – lepiej
rozumieją grę. Rok temu głównym
elementem treningu były zabawy z
piłką, obecnie uczestnicy pracują nad
taktyką, wyprowadzaniem piłki,
ustawieniem w obronie i w ataku” –
mówi Marcin Szymonek, jeden z
trenerów akademii.
Kolejnym krokiem w piłkarskim
rozwoju młodzieży będzie udział w
rozgrywkach regionalnych
organizowanych przez Okręgowy
Związek Piłki Nożnej. Już w sezonie
jesienno-zimowym grupa około 60
piłkarzy weźmie udział w meczach ligi
trampkarzy młodszych z roczników
2002/03, ligi orlików rocznik 2004/05 i
grupy żaków z roczników 2006/07/08 w
turniejach Śląskiej Ligi Związku Piłki
Nożnej Podokręgu Sosnowiec.
Trzymamy kciuki za naszych
młodych piłkarzy i życzymy samych
wygranych meczów. Red.
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Koncert finałowy „Talentów z gminy Psary”
W sobotnie popołudnie na sali
widowiskowej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gródkowie odbył się koncert
będący podsumowaniem ponad
półtorarocznej pracy kilku młodych
muzyków z gminy Psary, którzy w
styczniu wydali swoją pierwszą
profesjonalną płytę.
W trakcie imprezy swoje nagrania z
płyty zaprezentowali: Dominika Hamera,

Krystian Machura podczas występu

Kamila Zdenkowska, Kamil Adamczyk,
Wiktoria Rozmus, Magdalena Szastak oraz
Krystian Machura. Publiczność z dużym
zainteresowaniem wysłuchała muzycznych popisów, nagradzając każdego z
wykonawców gorącymi brawami.
Podczas koncertu swoje wokalne
umiejętności zaprezentowała gościnnie
również Marlena Nowak z Preczowa.
Wśród publiczności, która zapełniła
gródkowską scenę, pojawili się zaproszeni
goście: Wójt Gminy Psary – Tomasz
Sadloń, Przewodniczący Rady Gminy –
Jacenty Kubica wraz z radnymi, Sekretarz
Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn,
Dyrektor GOK – Anna Nagły, Dyrektor
Gimnazjum w Psarach – Ewa Wawrzak
wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy
gminy.
Po występach Wójt Gminy Psary
podziękował całemu zespołowi za
zaangażowanie, poświęcenie i pracę,
którą młodzi muzycy włożyli w
przygotowania oraz nagranie płyty,
podkreślając tym samym, jak ważne jest
promowanie oraz zachęcanie młodych
ludzi do rozwijania swoich pasji. Na
zakończenie spotkania, słowa

Kamila Zdenkowska na scenie

podziękowania oraz kwiaty z rąk
psarskich artystów otrzymali Wójt i
Bernard Sołtysik, instruktor prowadzący
zespół.
Koszty związane ze szkoleniem
młodzieży, aranżacją i nagraniem
utworów w studio, opłaceniem tantiem
autorskich za wykorzystanie piosenek
obcych twórców, organizacją koncertu i
nagraniem płyty wyniosły łącznie około
15 tysięcy zł i zostały pokryte przez
Gminny Ośrodek Kultury. GOK.

Karnawałowy koncert zespołu Folky Band
szlagiery śpiewała razem z zespołem np.
„Góralu czy Ci nie żal…” , czy „Zielony
mosteczek”.
Na koncercie byli obecni: Wójt
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Dyrektor
GOK – Anna Nagły, Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej – Helena Warczok,
Radni Gminy Psary: Magdalena GdeszSobczak i Małgorzata Pasek, Sołtys
Dąbia Tadeusz Kubik oraz bardzo liczna
grupa mieszkańców naszej gminy.
Folky Band to grupa kilku muzyków,
których połączyła wspólna pasja do
muzyki. Ich profesjonalizm wynika
przede wszystkim z kilkunastoletniego

doświadczenia w branży muzycznej.
Zespół gra wyłącznie na żywo.
Członkowie zespołu mogą się
pochwalić umiejętnością gry na wielu
instrumentach, co wprowadza ogromną
różnorodność dźwięków. To wszystko
sprawia, że na ich koncertach nie ma
mowy o monotonii. Grupa posiada w
swoim repertuarze utwory pochodzące z
większości gatunków muzyki:
począwszy od biesiadnych, przez disco
polo, pop, rock, latino i rock'n'roll aż po
standardy instrumentalne i jazzowe.
GOK.

MISTRZOSTWA GMINY
w tenisie stołowym

Harmonogram mistrzostw:
8:30 - 9:30 - zapisy
10:00 - rozpoczęcie rozgrywek

Wójt Gminy Psary
zaprasza mieszkańców gminy
na Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym,
które odbędą się
30 marca (niedziela) 2014 r,
w Gimnazjum w Psarach.
Uczestnicy będą rywalizować w kategoriach
zależnie od wieku i płci. Zapisy przyjmowane są na
miejscu w dniu imprezy!

ZAPRASZAMY

16 lutego w Ośrodku Kultury w
Gródkowie w karnawałowych rytmach
odbył się „Koncert z muzyką i
humorem” zespołu Folky Band.
Przed licznie zgromadzoną
publicznością dziewięcioosobowy skład
muzyków zaprezentował najpopularniejsze piosenki biesiadne i
folklorystyczne, z których wiele
wykonano w nowoczesnej, rockowej
aranżacji. Poszczególne piosenki
przeplatane były przez lidera grupy
zabawnymi anegdotami. Karnawałowy
klimat i wesoła atmosfera udzieliła się
publiczności, która bardziej znane

INFORMACJE
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Rozlicz PITa przez Internet
Wysłanie deklaracji podatkowej
przez Internet jest najprostszym
sposobem złożenia zeznania rocznego.
Możesz to zrobić bez wychodzenia z
domu lub z dowolnego,
najwygodniejszego dla Ciebie miejsca.
Ministerstwo Finansów, Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Będzinie oraz
podatnicy zadowoleni z internetowego
systemu polecają rozliczanie podatku
dochodowego za pomocą aplikacji eDeklaracje. Nie jest to wcale trudne, a
wręcz przeciwnie, znacznie ułatwia i
usprawnia całą procedurę w stosunku do
papierowej biurokracji. Co więcej,
często zdecydowanie przyspiesza
wypłatę nadpłaty podatku, jeśli taka
miała miejsce!
I nie obawiajmy się komplikacji
technicznych. Do złożenia
najpopularniejszych rodzajów PITów
nie potrzebujemy mieć płatnego podpisu
elektronicznego – zwykle wystarczy
podać podstawowe dane personalne
oraz kwotę przychodu z zeznania

podatkowego z 2013 roku. Ponadto,
ministerstwo uruchomiło infolinię w
sprawie procedur składania deklaracji i
problemów technicznych: tel. 801 055
055 (dla połączeń z telefonów
stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 (dla
połączeń z telefonów komórkowych) czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:15 - 16:15.
Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl
dostępne są interaktywne formularze
podatkowe wraz ze szczegółową
instrukcją dotycząca ich wypełnienia i
przesłania do odpowiedniego organu
podatkowego.
Korzyści związane ze składaniem
deklaracji droga elektroniczną to:
 całodobowy dostęp do portalu
(wypełniasz PIT kiedy i gdzie chcesz);
 oszczędność czasu i pieniędzy
związane z dojazdem do urzędu,
drukowanie dokumentów itp.
 automatyczna korekta i uzupełnianie
obliczeń rachunkowych przez system na
podstawie wprowadzonych danych, co

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie informuje,
że w okresie od 01.03.2014 r. do 30.04.2014r.,
w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 17.00
pracownicy Urzędu Skarbowego będą pomagać
podatnikom w elektronicznym rozliczaniu deklaracji
rocznych (zeznań).

eliminuje błędy oraz wizyty związane z
wyjaśnieniem i poprawianiem
deklaracji;
 szybki dostęp do aktualnych aktów
prawnych związanych z podatkami.
W przypadku wątpliwości,
dodatkowe informacje można uzyskać
na sali Obsługi Podatnika, znajdującej
się w budynku Urzędu Skarbowego w
Będzinie – okienko nr 4 i 5, bądź
telefonicznie pod numerem tel. 32 762
77 12 lub 762 77 36. Red.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie zaprasza do
punktu elektronicznego rozliczania deklaracji rocznych
zorganizowanego w siedzibie Urzędu Skarbowego.
Osoby, które mają problem z wysłaniem rocznego
zeznania PIT przez Internet, mogą to zrobić na stanowisku
komputerowym znajdującym się w US w Będzinie.

Nie wypalaj traw!
W okresie wiosny wypalanie traw na
łąkach, rowach przydrożnych,
wypalanie zarośli, uschniętych
chwastów i resztek słomy 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, jest
swoistym rodzajem jej nawożenia i
użyźniania. Nadal wielu sądzi, że ogień
to „najtańszy herbicyd” do zwalczania
chwastów.Naukowcy udowodnili, że
takie pożary są szkodliwe. 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. W
ogniu ginie całe bogactwo przyrody.
Dlatego też w świetle przedstawionych

powyżej faktów nadal niepokojącym
zjawiskiem jest utrzymująca się moda na
wypalanie, żeby zaś było wygodniej i
szybciej rozlewa się ciecze łatwo
zapalne, zapominając przy tym, że:
 gęsty, ścielący się dym to zagrożenie
dla ruchu drogowego, przyczyna wielu
kolizji i wypadków,
 otwarte pożary to przedostanie się do
atmosfery dużych ilości tlenku węgla,
tlenku siarki oraz węglowodorów
aromatycznych itp. będącymi truciznami
dla ludzi i zwierząt,
 to ofiary w płomieniach – najczęściej
podpalacze,
 to tysiące strat w mieniu wypracowanym przez kilka pokoleń.
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 czynności
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 karnoadministracyjnej.
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 trzcinowiskach podlega
karze aresztu lub grzywny.
Lecz nie groźba kary, a świadoma
troska o nasze wspólne bezpieczeństwo i
zachowanie środowiska naturalnego ze
wszystkimi jego dobrodziejstwami
powinna 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. Państwowa Komenda Straży
Pożarnej w Będzinie.

22

OGŁOSZENIA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie
zaprasza na:
spotkanie informacyjno-szkoleniowe,
które odbędzie się w dniu
26 marca 2014 r., o godzinie 11:00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie
(ul. Armii Wojska Polskiego 1, segment C, sala 72).

Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia
dotyczące:
 wyboru formy opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, prowadzenia
stosownych ewidencji na potrzeby podatku
dochodowego, podstawowych obowiązków płatnika z
tytułu zatrudnienia pracowników, zasad i terminów
rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych,
 procesu transformacji administracji podatkowej w
ramach programu e-Podatki.

Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie
serdecznie zaprasza na:
Koncert Pasyjny
w wykonaniu
Chóru Largo Cantabile,
który odbędzie się
13 kwietnia (Niedziela) o godz. 16:00.
w Kościele Najświętszej Marii Panny
w Strzyżowicach

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o
zgłoszenie tego faktu do dnia 24 marca 2014 r.
telefonicznie pod numerem (32) 762 77 76 lub pocztą
elektroniczną na adres: us2402@sl.mofnet.gov.pl
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W BĘDZINIE INFORMUJE, ŻE:
W DNIU 5 KWIETNIA 2O14 ROKU
(SOBOTA)
ZEZNANIA ROCZNE BĘDĄ PRZYJMOWANE
W GODZINACH OD 9:OO DO 13:OO
KASA CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH OD
9:OO DO 13:OO
(wpłaty dotyczące tylko zeznań rocznych)
W DNIACH 28, 29 i 30 KWIETNIA 2014
ROKU
ZEZNANIA ROCZNE BĘDĄ PRZYJMOWANE
W GODZINACH
OD 7:OO DO 18:OO
KASA CZYNNA BĘDZIE
28 i 30.04.2014 ROKU W GODZINACH OD
7:00 DO 9:00, OD 9:15 DO 13.00, OD 13:30
DO 17:00 (wpłaty dotyczące tylko zeznań
rocznych)
29.O4.2014 ROKU W GODZINAGH: OD
7:00 DO 9.00, OD 9:1 5 DO 13:00, OD l 3:30
DO 16:30
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GŁOS GMINY PSARY Gazeta Samorządowa
Redaktor Naczelny: Milena Sobieraj
promocja@psary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów,
a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności.

ZAPROSZENIE
Naczelnik URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE
ZAPRASZA w dniu 5 KWIETNIA 2014 ROKU (SOBOTA)
W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00
NA „DZIEŃ OTWARTY”
URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE
W tym dniu osoby zainteresowane będą mogły
1. Zapoznać się z organizacją pracy Urzędu.
2. Złożyć zeznanie podatkowe za 2013 rok w formie
elektronicznej lub papierowej.
3. Uzyskać informacje podatkowe m.in. w zakresie:
ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych
za 2013 rok, zwrotu niektórych wydatków związanych
z budownictwem mieszkaniowym, możliwości składania
zeznań oraz deklaracji drogą elektroniczną.
4. Załatwić inne sprawy podatkowe.
5. Wypełnić ankietę na temat
,,Badania zadowolenia i oczekiwań klienta”.
KASA CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH
OD 9:00 DO 13:00.
Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
fax. 32 29 44 901
www.psary.pl
urzad@psary.pl
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nakład: 2000 egz.

Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Wojciech Łata opowiada nam o swojej fotograficznej pasji
Wojciech Łata jest uczniem 2. klasy
IV L.O. im. Stanisława Staszica w
Sosnowcu i pasjonatem fotografii. Jest z
nią związany od 5. roku życia, a od roku
– jak sam mówi – zaczyna fotografować
świadomie. Tematy swoich prac czerpie
z piękna natury i ludzkiego życia
codziennego.
Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się
Twoja przygoda z fotografią, kto był
osobą, która zaszczepiła w Tobie tę
pasję?
Wojciech Łata: Od początku mojego
życia moi rodzice dbali o poszerzanie
moich zainteresowań. Fotografia jest
jednym z tego przykładów, zarazem
najlepszym. Przygoda ta zaczęła się już
na jednej z wycieczek przedszkolnych,
kiedy to dostałem od nich pierwszy
aparat fotograficzny – zabawkę
jednorazowego użytku. Trudno mówić
tu o jakichś wielkich osiągnięciach –
najbardziej istotny okazał się wówczas
fakt „złapania bakcyla”.
GGP: W jaki sposób rozwijałeś pasję
fotografowania przez te wszystkie lata?
WŁ: Jako dziecko, nie mając aparatu,
bawiłem się w robienie zdjęć „na niby”–
wtedy nawet nie zdawałem sobie sprawy
jak bardzo kształci to wyobraźnię. Kiedy
jednak dostałem swój pierwszy
prawdziwy, choć w gruncie rzeczy
bardzo prosty aparat – a było to, gdy
miałem 9 lat – nie za bardzo wiedziałem
co z nim robić, jak go wykorzystać, by
tworzyć wymarzone obrazy. To właśnie
kolejne 6 lat nauki. Po tych sześciu latach
miałem już nieco wiedzy technicznej i
kompaktowy aparat, gdzie nie każdy
czynnik kształtujący obraz mogłem
dobrać sam – i był to właśnie moment,
kiedy po raz pierwszy mogłem

obiektywnie powiedzieć, że posiadany
sprzęt to dla mnie za mało. W tym
okresie stało się też coś ważniejszego,
nie jestem jednak w stanie dokładnie
określić kiedy – fotografia stała się czymś
więcej niż zabawą, a fascynacja
aparatem ustąpiła miejsca fascynacji
obrazem. Nie należy tego rozumieć, że
obecnie czuję się doświadczony. Ciągle
się uczę i widzę, że bardzo wiele jeszcze
jest przede mną; co więcej, jeszcze
żadna z moich prac w pełni mnie nie
usatysfakcjonowała. Teraz niestety
trudno mi znaleźć dłuższą chwilę, którą
mógłbym poświęcić zdjęciom,
ponieważ wbrew pozorom, wszystko to
wymaga bardzo dużo czasu.
GGP: Jaka dziedzina fotografii
szczególnie Cię interesuje i dlaczego?
WŁ: Bardzo podoba mi się połączenie
reportażu z fotografią artystyczną, to tu
właśnie w chwili obecnej najlepiej się
odnajduję. Za pomocą estetycznego
obrazu opowiadamy bowiem pewną
historię, pokazujemy czyjeś życie czy też
opisujemy odwiedzone miejsce.
Stanowi to niemałe wyzwanie i jest to
właśnie jedna z rzeczy, o których
wcześniej powiedziałem „przede mną”,
bowiem sama umiejętność robienia
zdjęć to tylko pół sukcesu w tej kwestii.
Drugie pół wyjaśnia moje motto: „żeby
zabierać głos, nie tylko trzeba umieć
mówić, ale też mieć coś do
powiedzenia.”.
GGP: Jak zamierzasz rozwijać swoje
zainteresowanie w najbliższym czasie?
Czy planujesz uczestniczenie w jakiś
kursach, warsztatach?
WŁ: Poznawać świat, to chyba
najlepsze co mogę robić. Nie kładę już
tak dużego nacisku na doskonalenie
techniki, bo uważam, że wiem

Wojciech Łata podczas polowania na kadry.

wystarczająco dużo, ale odrobina
praktyki nie zaszkodzi. Nie
zastanawiałem się dotąd nad tym głębiej,
ale chętnie udałbym się na warsztaty,
jako że to świetna okazja do poznania
cennego zdania innej osoby – to bardzo
pomaga w budowaniu swojego, o czym
się swego czasu przekonałem na
warsztatach filmowych. Bardziej się
natomiast koncentruję – jak już
powiedziałem – na poznawaniu świata.
Bądź co bądź, żeby o świecie
subiektywnie mówić, trzeba go znać i
mieć podstawę dla swoich poglądów,
które jedni głoszą w książkach, inni w
filmach, a jeszcze inni w fotografiach, a
ja mam nadzieję, że kiedyś do tego grona
dołączę.
GGP: Czy wiążesz swoją przyszłość z
fotografią?
WŁ: W fotografii nie widzę szansy na
znalezienie stałego źródła utrzymania,
więc raczej nie. Myśląc o zawodzie,
rozwijam się w sektorze technologii
informacyjnej, dokładnie
programowaniu i algorytmice.
Chciałbym podjąć pracę jako
programista-analityk, czyli osoba, która
szuka sposobów na rozwiązywanie
problemów natury matematycznologicznej, a następnie przystosowuje
maszyny do ich rozwiązywania. Wydaje
mi się, że tu zapotrzebowanie na
pracowników jest większe, a ponieważ
sprawia mi to przyjemność, to uważam,
że naprawdę warto spróbować. Mimo to,
nie zamierzam odłożyć aparatu.
GGP: Dziękujemy za rozmowę i
życzymy samych sukcesów w życiu
zawodowym jak i prywatnym.
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Przekaż swój 1% podatku potrzebującym z naszej gminy
Od 2007 roku obowiązują przepisy dotyczące możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
dla organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy mieszkańców do przekazania swojego jednego procenta dla organizacji
pożytku publicznego pomagających potrzebującym mieszkańcom naszej gminy: Magdzie Sobczyk, Oli Mosioł i Weronice
Wyderce. Pomóżmy osobom potrzebującym, mieszkającym obok nas! Red.

Pomoc dla Magdy
Magda Sobczyk to niespełna 4-letnia
dziewczynka, która wraz z rodzicami oraz
starszą siostrą Wiktorią mieszka w Dąbiu.
Magda jest bardzo radosną dziewczynką,
która lubi tańczyć, słuchać muzyki oraz we
wszystkim naśladować swoją siostrę.
Problemy zdrowotne dziewczynki
zaczęły się w maju 2011 roku, kiedy to
trafiła na oddział Neurochirurgii Dziecięcej
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Tam lekarze zdiagnozowali
u Madzi guz splotu naczyniówkowego
komory bocznej prawej. W okresie od
30.05.2011r.
do 09.08.2011r. przeszła
Aby pomóc Magdzie należy wpisać
pięć
operacji
tj. założenie drenażu,
na rozliczeniu PIT w rubryce nr
usunięcie
części
guza, założenie zastawki
125 - 0000248546,
d
o
p
r
z
e
s
t
r
z
e
n
i
podtwardówkowej,
w rubryce 128. Magda Sobczyk
przełożenie tej zastawki do komory oraz

usunięcie pozostałości guza.
Obecnie dziewczynka ma niedowład
lewostronny oraz niedowidzi na prawe
oczko, a także ma zeza rozbieżnego , w
związku z czym ma zaplanowaną operację
oka. W chwili obecnej rezonans główki
wyszedł stabilnie, więc skupiamy się
głównie na rehabilitacji i poprawie wzroku.
Koszty leczenia osób chorych onkologicznie oraz rehabilitacja są bardzo
wysokie, dlatego Państwa pomoc jest
bardzo potrzebna. Leczenie Madzi można
wesprzeć przekazując 1% podatku lub
wpłacając datki na ING Bank Śląski nr
konta: 45 1050 0099 6781 1000 1000 0263
,1% KRS 0000248546 cel szczegółowy:
„Magda Sobczyk”.
Ewelina Sobczyk

Pomoc dla Oli
W czerwcu 2007 r. na skutek nieszczęśliwego
upadku Ola doznała urazu kręgosłupa, którego
efektem był niedowład czterokończynowy i
niewydolność oddechowa.
Ola walczy, z dobrym rezultatem, o powrót do
zdrowia i społeczeństwa, osiągając wysokie wyniki w
nauce i poddając się systematycznie specjalistycznej
rehabilitacji. Rehabilitacja ta jest jednak bardzo
kosztowna i znacznie przekracza możliwości
finansowe rodziny Oli. Dlatego zwracamy się z
gorącą prośbą o pomoc w jej sfinansowaniu.
Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto
fundacji: Fundacja Dzieciom 'ZDĄŻYĆ Z
POMOCĄ' ul. Łomiańska 5, 01-685, Warszawa o
numerze: PKO S.A I O/ Warszawa: 41 1240 1037
1111 0010 1321 9362 z dopiskiem „Leczenie i
rehabilitacja Oli Mosioł”.
Monika i Jacek Mosioł

Aby pomóc Oli należy wpisać na rozliczeniu PIT w rubryce nr 1250000037904, w rubryce 128. MOSIOŁ ALEKSANDRA 1335

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

bilitacyjnym to kwota 12700 zł. Mimo
trudności optymistycznie patrzymy w
przyszłość i walczymy o samodzielne
jutro Weroniki.
Za każde wsparcie, każdy najdrobniejszy gest, a także chwilę zadumy,
jaką wywołają nasze słowa z całego serca
dziękujemy.
Ewa i Waldemar Wyderka
Aby pomóc Weronice w rozliczeniu
rocznym należy wpisać w rubrykach:
124 - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”, w 125 - 0000037904, w 128
- REHABILITACJA WERONIKI
WYDERKA NR 348

