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egzemplarz bezpłatny

1,8 MLN UNIJNEJ DOTACJI
DLA MIESZKAŃCÓW NA
INWESTYCJE OZE

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom
zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych pięknych dni.
Niech każdy z nich będzie wypełniony Waszym uśmiechem, ciepłem i miłością.
Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica

Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń

GŁOS GMINY PSARY

INWESTYCJE

PROJEKT PARTNERSKI UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE DO OZE
W WYNIKU RENEGOCJACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZT WA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020, KOMISJA EUROPE JSKA WYRAZIŁA ZGODĘ NA ZWIĘKSZENIE ALOKACJI
PRZEZNACZONE J W PROGRAMIE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
(OZE) NA POSESJACH PRYWATNYCH.

Tym samym projekt pn. „Odnawialne
źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice,
Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Twaróg” został wybrany do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu dla
wszystkich gmin wynosi 69 625 950,78
złotych, z czego wartość zadania Gminy
Psary to 2 366 357,76 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi
1 796 281,20 zł.
Celem głównym projektu jest przede
wszystkim zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej
pochodzącej z odnawialnych źró-

deł energii w Gminach Partnerskich,
a w konsekwencji zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, w tym
CO2 i pyłu PM10. Dzięki zdobytej przez
gminę dotacji unijnej, możliwe będzie

zamontowanie odnawialnych źródeł
energii na 123 nieruchomościach. Środki te pozwolą na założenie 65 instalacji
fotowoltaicznych, zainstalowanie 40 kolektorów słonecznych oraz na montaż 18
pomp ciepła. Projekt dotyczy osób, które
złożyły wnioski na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Red.

Wójt Tomasz Sadłoń i skarbnik Agnieszka Adamus-Stępień podpisali w Urzędzie Miasta
w Tarnowskich Górach aneks do umowy partnerskiej

800 TYS. DOTACJI UNIJNEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY BRZOZOWEJ
20 LUTEGO W KATOWICACH WÓJT TOMASZ SADŁOŃ I SKARBNIK AGNIESZKA ADAMUS - STĘPIEŃ
PODPISALI UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZY ULICY BRZOZOWEJ W MALINOWICACH.

Województwo Śląskie otrzymało dodatkową pulę pieniędzy dla jednostek

samorządu terytorialnego przeznaczonych na budowę i modernizację dróg
lokalnych. Dodatkowe umowy dotacyjne w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu z władzami samorządów
lokalnych. Kwota ponad 8,5 mln zł trafi
do 6 gmin naszego województwa. Jed-

Gmina Psary pozyskała dodatkowe środki na przebudowę i modernizację ul. Brzozowej
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ną z nich będą Psary, gdzie otrzymane
środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej przy ul. Brzozowej w Malinowicach. Szacunkowy koszt
przedsięwzięcia wynosi 1 554 900,58
zł, a dofinansowanie stanowi 63,63%
całej inwestycji, co daje kwotę dotacji
868 940,00 tys. zł. Fundusze pozyskane
zostały z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Brzozowej, od ulicy Wiejskiej na odcinku 405
metrów. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego (2181,4
m2), wybudowanie chodnika po stronie północnej (438,7 m2) oraz przebudowę zjazdów do posesji. Na tym
etapie inwestycji odtworzone zostaną
istniejące rowy przydrożne po stronie
południowej drogi.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
LUTY 2020
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17,6 KM NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI!
W 2019 ZAKOŃCZONO BUDOWĘ I WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI O ŁĄCZNEJ
DŁUGOŚCI PONAD 17,6 KM. ULEPSZONA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA POPRAWI JAKOŚĆ
DOSTARCZANEJ DO MIESZKAŃCÓW WODY.
W miesiącu styczniu i lutym 2020
r. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Psarach wyłączył z eksploatacji
sieć wodociągową Ø 400 i Ø 150 od
Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach do Dąbia, w Brzękowicach
Dolnych, Goląszy Dolnej, a także
w Strzyżowicach w ul. Parkowej oraz
w ul. 1 Maja. Było to możliwe dzięki zakończeniu w grudniu 2019 r. realizacji
3 dużych zadań, które obejmowały:
• budowę sieci wodociągowej
w Malinowicach od Stacji Uzdatniania
Wody przy ul. Wiejskiej, aż do Dąbia do
ul. Pocztowej. Nowa sieć powstała też
na ul. Krótkiej w Malinowicach, a łącznie
ta inwestycja objęła budowę i wymianę
wodociągów na odcinku o długości ponad 3,5 km sieci oraz 1,1 km przyłączy.
Wykonawcą tego zadania był Zakład
Remontowo - Budowalny „WIADUK”
Wojdyła – Kolanko sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Koszt robót wyniósł
1 029 457,55 zł.
• budowę sieci na odcinku Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik
Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach
w ul. Parkowej. Do wykonania było ponad 5,4 km sieci wodociągowej oraz 1,1
km przyłączy. Realizację tego zadania
prowadziło konsorcjum firm: ZRIB Sp.
z o.o. i Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych Zygmunt Seweryn z siedzibą

w Międzybrodziu Bialskim. Jego wartość
opiewała na kwotę 1 416 452,50 zł.
• „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów”.
W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano sieć wodociągową w ul. 1 Maja
w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania
był Zakład Transportowo Handlowo
Usługowy Stanisław Krupiński z Wrzosowej. Wartość prac wyniosła 2 991 854,79
zł brutto i wsparta była pozyskanymi dofinansowaniami: z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich - 932 000,00 zł oraz
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 800 000,00 zł. W trakcie prac wykonano sieć wodociągową o łącznej długości
4,1 km oraz przyłącza o łącznej długości
2,4 km.
- To historyczny dzień dla psarskiego samorządu. Realizacja powyższego
przedsięwzięcia umożliwiła podanie
wody od głównego ujęcia w Malinowicach, na północną część gminy nowym
rurociągiem - mówi Łukasz Siwczyk, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Psarach.
Woda nowym rurociągiem dostarczana jest obecnie do mieszkańców
sołectw: Malinowice, Dąbie, Goląsza
Dolna, Brzękowice Dolne, Biska, Góra
Siewierska, a także Strzyżowice. Za-

kończenie inwestycji pozwoliło dostarczyć mieszkańcom wodę o lepszych parametrach fizykochemicznych,
a także na ograniczenie jej strat. Podczas budowy wykonano przyłącza do
budynków, które w znacznym stopniu
poprawią jakość wody doprowadzanej
do poszczególnych odbiorców. Przyłącza te zakończone zostały mrozoodpornymi studzienkami, wyposażonymi
w wodomierze do odczytu radiowego.
Prace w większości prowadzone były
metodą bezwykopową, co usprawniło i ułatwiło wykonywanie głównych
odcinków sieci. Władze gminy działają systemowo, wymiana starych odcinków sieci od głównego źródła pozwala na realizację z lepszym efektem
następnych, bardziej oddalonych od
źródła starych odcinków. W tym roku
z większych zadań planujemy wymienić
sieć wodociągową na całej ulicy Dębowej w Preczowie, na odcinku ul. Górnej
w Gródkowie, a także na odcinku od
zbiornika w Górze Siewierskiej w kierunku na Brzękowice Górne i Goląszę
Górną. Aktualnie trwają prace związane z wymianą sieci wodociągowej
przy przebudowie DW 913, a ponadto
w ciągu roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach będzie realizować kilka mniejszych zadań własnymi siłami.
Red.

PROJEKT PO WER PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW
W RAMACH PROJEKTU „SZANSA NA SUKCES” SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH BĘDZIE
REALIZOWAĆ PROJEKT PONADNARODOWE J MOBILNOŚCI UCZNIÓW WRAZ ZE SZKOŁĄ DOMOTIKO
SCHOLEIO POLEMIODION- K ARMIOTISSAS-PERIFEREIAKO Z CYPRU .

Tematem przewodnim projektu jest dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz jego wpływ na
nasze postawy, zachowania i tradycje, które stanowią
materiał do poznania historii i kultury obu krajów. Działania projektowe mają ponadto wpłynąć pozytywnie na
budowanie właściwych relacji między uczestnikami grupy. W trakcie realizacji wszystkich działań będą rozwijane kompetencje kluczowe uczniów, poszerzana wiedza
oraz nabywane nowe umiejętności. Projekt będzie realizowany od marca do września i zakłada jedną mobilność
10-osobowej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Psarach na Cypr. Red.
LUTY 2020
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FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE PSARY MA JUŻ 10 LAT
14 LUTEGO NA ANTENIE T VP3 K ATOWICE UK AZAŁ SIĘ MATERIAŁ
O FUNDUSZACH SOŁECKICH, ZREALIZOWANY W GMINIE PSARY.
TAKI FUNDUSZ DZIAŁA W NASZE J GMINIE OD LAT. DZIĘKI NIEMU
MIESZK AŃCY MA JĄ BEZPOŚREDNI WPŁY W NA WYDATKOWANIE
CZĘŚCI ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY.

Kuchnia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach po remoncie

W ramach funduszu sołeckiego zostają wydzielone w budżecie gminy
środki finansowe dla danego sołectwa.
Pieniądze z tego funduszu można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach
zadań własnych gminy i zgodne ze stra-

Altana przy Szkole Podstawowej
w Gródkowie
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tegią rozwoju gminy.
W latach 2010 – 2019 mieszkańcy gminy Psary w ramach funduszu
sołeckiego rozdysponowali prawie
2,3 mln zł. Dzięki tym środkom zostało
zakupione wyposażenie dla działających na terenie gminy Psary klubów
sportowych czy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Skorzystały
także kluby seniora, koła gospodyń
wiejskich oraz zespoły śpiewacze.
Z funduszu sołeckiego współfinansujemy w naszej gminie remonty szkół,
LKS-ów, zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, w tym chodniki, place zabaw, zewnętrzne siłownie, altany czy
ławki. Każdego roku doposażane w pomoce dydaktyczne są placówki oświatowe, a różnego rodzaju sprzęty trafiają
do Gminnego Ośrodka Kultury.
W tym roku w ramach funduszu sołeckiego dofinansujemy m.in. klima-

tyzację w szkole w Psarach oraz w sali
bankietowej i kuchni remizy OSP Goląsza-Brzękowice, powstanie siłownia zewnętrzna, altana oraz zmodernizowany
zostanie plac zabaw w Górze Siewierskiej. Dofinansowany zostanie również
zakup nowego samochodu dla OSP
Dąbie, którego realizacja jest możliwa
dzięki współpracy trzech sołectw: Dąbia, Malinowic i Brzękowic. Na bieżąco
kupowane są stroje sportowe, stroje ludowe oraz instrumenty muzyczne.
Gminie opłaca się tworzyć fundusz
sołecki, budżet państwa zwraca część
wydanych przez nas pieniędzy w formie dotacji celowej. Zwrot obejmuje
wydatki z funduszu sołeckiego z poprzedniego roku budżetowego. Nasza
gmina odzyskała w ten sposób prawie
700 tyś zł, co stanowi prawie 31% wy-

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy OSP Psary

danych środków.
Ustawa umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Angażuje mieszkańców do działania, co powoduje ciągły
rozwój poszczególnych miejscowości.
Dzięki niej nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. Red.
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KORONAWIRUS – CO POWINNIŚMY O NIM WIEDZIEĆ?
N OW Y KO RO NAW IRUS S AR S -COV-2 W Y WO ŁUJĄC Y CHO RO BĘ O N A ZWI E COVI D-19 DOTA RŁ
D O P O L S KI. O C Z YM POW INNIŚ M Y PAM IĘ TAĆ I JAKI E ME TO DY Z APO BI EGAN I A Z AK A ŻENIO M
STOSOWAĆ, BY S I Ę PR Z E D NIM UC H RONI Ć?
SARS-CoV-2, to patogen wywołujący
chorobę COVID-19. Osoby chore wykazują objawy podobne do zapalenia
płuc, przy czym nasilenie symptomów
jest zróżnicowane. Znaczna większość
zachorowań ma przebieg łagodny, któremu bliżej do zwykłego przeziębienia
niż groźnego stanu zapalnego. Choroba objawia się najczęściej gorączką,
kaszlem, dusznościami, bólami mięśni,
zmęczeniem. Najbardziej narażone
na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną
odpornością, którym towarzyszą inne
choroby, w szczególności przewlekłe.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi, warto
więc zapoznać się z informacjami na
jego temat i stosować podstawowe
metody zapobiegania zakażeniom.
Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom
przenoszonym drogą kropelkową np.
grypie sezonowej (w przypadku której,
szczyt zachorowań przypada w okresie
od stycznia do marca każdego roku).
W sytuacji z jaką mamy do czynienia,
należy przede wszystkim stosować się
do zaleceń znajdujących się na stronie
Ministerstwa Zdrowia. Często myć ręce
używając mydła i wody, a jeśli nie mamy
do nich dostępu, używać płynów/żeli
na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk
ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Podczas kaszlu
i kichania zakrywać usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką – natychmiast
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce ww. sposobem.
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu
się zarazków i wirusów. Kichając lub
kaszląc w dłonie, możemy zanieczyścić
przedmioty lub dotykane osoby. Zachować co najmniej 1 metr odległości
między sobą, a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają
gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem
powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub
kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa.
Jeśli jest się zbyt blisko, istnieje ryzyko,
LUTY 2020

że można wdychać wirusa. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być
skażone wirusem. Jeśli dotykamy oczu,
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami,
możemy przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Nie zaleca się używania
masek na twarz przez zdrowych ludzi
w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu
się SARS-Cov-2, maseczki powinny być
używane tylko wtedy, gdy mamy objawy ze strony układu oddechowego

(kaszel lub kichanie), podejrzewamy
u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujemy się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Więcej informacji dotyczących koronawirusa można znaleźć na stronach
www.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również infolinię dotyczącą postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – 800 190 590. Red.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności,
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób,
które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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TU MIESZKAM, ROZLICZAM PODATKI I ZDOBYWAM NAGRODY KONKURS TRWA
O D 10 LU T E GO 2020 R. DO
2 ST YC Z N I A 2021 R. M OŻ NA
ZG Ł AS Z AĆ S WÓ J UDZ IAŁ DO
C ZWAR T E J E DYC J I KONK UR S U
„T U M I E S Z K A M
– TU P Ł AC Ę P O DAT E K
D O C H O D OW Y”.
Konkurs „Tu mieszkam – tu płacę
podatek dochodowy” skierowany
jest do nowych mieszkańców gminy Psary, którzy w trakcie 2020 r.
zdecydują się zameldować na pobyt stały w gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie naszej gminy.
Zasady konkursu są takie same jak
w ubiegłych edycjach. Aby wziąć
w nim udział wystarczy wypełnić
i przesłać do urzędu gminy formularz, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
Niezbędne dokumenty są dostępne
w kancelarii Urzędu Gminy w Psarach oraz na stronie www.psary.pl, za
pośrednictwem której można również wysłać wspomniany formularz.
W pytaniu konkursowym należy
przedstawić własną propozycję realizacji celu publicznego za kwotę
25 000 zł. Zwycięski pomysł zostanie
zapisany w budżecie gminy Psary na
2021 r. Pochodzące z rozliczonych
na terenie gminy Psary podatków
pieniądze przeznaczone będą na realizację dowolnego celu publiczne-

Wyremontowany odcinek drogi Brzękowice Wał

go, mieszczącego się w zakresie tzw.
zadań własnych gminy. W poprzed-

Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach

Budynek przedszkola i żłobka w Psarach
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nich edycjach konkursu zwycięskie
okazały się propozycje wyremontowania harcówki, zagospodarowania
terenu przy Szkole Podstawowej
w Dąbiu czy zakupu wyposażenia do
świetlicy szkolnej. Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze
spośród nadesłanych pomysłów.
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!
Oprócz satysfakcji z realizacji
wybranego zadania publicznego
o wartości 25 000 zł na uczestników
konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Pięciu autorów najciekawszych
i najwyżej ocenionych pomysłów
otrzyma nagrody w postaci tabletu.
Gorąco zachęcamy Państwa do
udziału w konkursie. Pamiętajmy,
że blisko 38% środków z podatków
dochodowych od osób fizycznych
trafia z powrotem z budżetu państwa do budżetu gminy, w której
dany podatnik deklaruje miejsce
stałego zamieszkiwania. Są to znaczne kwoty wpływające bezpośrednio
na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Zachęcamy do
płacenia podatku dochodowego
na terenie naszej gminy. To dzięki tym pieniądzom utrzymujemy
wysoki poziom szkół i przedszkoli,
oświetlamy i remontujemy drogi,
utrzymujemy komunikację autobusową, czy wreszcie budujemy nowe
drogi, chodniki, sieć wodociągową
oraz boiska, place zabaw czy jak
w ubiegłym roku nowy żłobek
i przedszkole w Psarach. Red.
LUTY 2020
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TU MIESZKAM - TU PŁACĘ
PODATEK DOCHODOWY
Od 10 lutego 2020 r. do 2 stycznia 2021 r.
można zgłaszać swój udział do IV edycji konkursu
„Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”

25 000 zł
na realizację celu publicznego

Konkurs skierowany jest do nowych mieszkańców
gminy Psary, którzy w 2020 r. zameldują się na pobyt
stały w gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy
o zamieszkiwaniu na terenie naszej gminy.
W pytaniu konkursowym należy przedstawić własną propozycję realizacji celu publicznego za kwotę
25 000 zł. Pochodzące z rozliczonych na terenie gminy Psary podatków pieniądze przeznaczone będą
na realizację dowolnego przedsięwzięcia, mieszczącego się w zakresie tzw. zadań własnych gminy.
Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze spośród nadesłanych pomysłów.
DZIĘKI WPŁYWOM Z PODATKU DOCHODOWEGO REALIZUJEMY TAKIE
INWESTYCJE JAK ŻŁOBEK W PSARACH, CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W STRZYŻOWICACH CZY DROGĘ BRZĘKOWICE WAŁ

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!
Autorzy 5 najciekawszych i najwyżej ocenionych pomysłów obdarowani zostaną tabletami
Szczegółowy regulamin Konkursu
„Tu mieszkam – tu płacę podatek”
dostępny na stronie www.psary.pl
LUTY 2020

ORGANIZATOR:
Urząd Gminy Psary

ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

tel. 32 29 44 920
www.psary.pl
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REKRUTACJA DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI 2020
11 MARCA ROZPOCZNIE SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSARY.
WIĘCE J MIE JSC DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ZWIĄZKU Z URUCHOMIENIEM Z DNIEM
1 WRZEŚNIA 2020 R. NOWE J PLACÓWKI.

W grudniu ubiegłego roku otwarto
Gminny Żłobek w Psarach. W budynku, w którym znajduje się placówka od
1 września 2020 r. uruchomione zostanie również nowe przedszkole, powołane na mocy uchwały Rady Gminy Nr
XVII/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
W przedszkolu, które jest kolejną placówką tego typu na terenie naszej gminy i będzie wchodziło w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Psarach,

powstaną 4 oddziały przedszkolne dla
100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Od 11 marca rusza nabór do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary. Informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola
Publicznego w Psarach można uzyskać
w Szkole Podstawowej w Psarach
ul. Szkolna 32, pod numerem telefonu
32 267 21 42 lub pod adresem e-mail
sekretariat@sp.psary.pl.

Informacje dotyczące naboru do
pozostałych placówek uzyskać można
w sekretariatach poszczególnych szkół.
Wnioski o przyjęcie dziecka do
żłobka dostępne są w siedzibie żłobka
oraz można pobrać je także ze strony internetowej gminy Psary. Wnioski
przyjmowane są cały rok. Rekrutacja
przeprowadzona zostanie w maju.
Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci
uczęszczały do żłobka od września
2020 roku zobligowani są do złożenia
wniosku do dnia 30 kwietnia. Wnioski
złożone po tym terminie będą brały
udział w rekrutacji uzupełniającej lub
w kolejnej rekrutacji podstawowej.
Szczegółowych informacji dotyczących
rekrutacji udziela Dyrektor Gminnego
Żłobka w Psarach (wtorek 10:00-11:00
lub w innym terminie telefonicznie
uzgodnionym pod numerem telefonu
513 754 298) oraz sekretariat żłobka.
Red.

BŁOTO NA DRODZE – KODEKS WYKROCZEŃ
WSZYSCY WIEMY, ŻE BŁOTO NA DRODZE NIE WYGLĄDA ESTETYCZNIE,
ALE NAJWAŻNIEJSZE W TEJ KWESTII JEST TO, ŻE STWARZA
ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA KIEROWCÓW.

Każdy z nas może nie zauważyć zanieczyszczonej drogi i wpaść w poślizg.
Wydaje się, że coraz więcej osób zdaje
sobie sprawę, jakie konsekwencje grożą za zanieczyszczenie drogi i stara się
temu zapobiegać sprzątając po sobie.
Nie brakuje oczywiście takich, którzy
pozostawiają po sobie zanieczyszczenia
na drodze i nie robi to na nich żadnego
wrażenia. Dlatego właśnie przypominamy, że zgodnie z kodeksem wykro-

8

czeń za zanieczyszczanie drogi, które
może powodować niebezpieczeństwo
lub stanowić utrudnienia w ruchu drogowym przewidziana jest kara grzywny
do 1500 złotych, kara nagany jak i nakaz uprzątnięcia drogi. Ponadto taryfikator mandatowy przewiduje mandat
karny do 200 złotych za takie wykroczenie. Warto więc chyba przed wyjazdem
na drogę, przygotować auto i oczyścić
ogumienie z nieczystości. Red.

Zanieczyszczenia na drodze powodują
niebezpieczeństwo dla kierowców

LUTY 2020
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZA 2019 ROK
I. Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT
Od 15 lutego 2020 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona usługa Twój e-PIT.
Twój e-PIT to narzędzie Ministerstwa Finansów, dzięki któremu istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym przez system
zeznaniem podatkowym.
Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły
złożyć również PIT-28 i PIT-36.
Aby skorzystać z usługi należy wybrać Twój e-PIT w serwisie podatki.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną tam
instrukcją.
Jeśli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS wówczas z upływem 30
kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane (za wyjątkiem rozliczeń rocznych na formularzach PIT-28 i PIT-36).
II. Mikrorachunek podatkowy
Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat podatku PIT, CIT i VAT . Od 1 stycznia
2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.
Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na rachunek bankowy zgłoszony w urzędzie
skarbowym.
Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora dostępnego na stronie internetowej https://www.podatki.
gov.pl/ lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. W tym celu należy podać:
• PESEL - w przypadku osób fizycznych:
- nie prowadzących działalności gospodarczej
- lub nie zarejestrowanych jako podatnik VAT
• NIP - w przypadku:
- osób prowadzących działalność gospodarczą lub podatników VAT
- płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne
III. Stanowisko wsparcia dla podatnika
W Urzędzie Skarbowym w Będzinie uruchomiono stanowisko, na którym można uzyskać pomoc przy wysyłce zeznania podatkowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje oraz usługi Twój e-PIT. Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
od 11.00 do 14.00.
Podatnicy, którzy chcą skorzystać z pomocy pracowników urzędu przy wysyłce zeznania podatkowego winni mieć ze sobą informacje o dochodach za 2019 rok, a w przypadku chęci skorzystania z ulg i odliczeń – wyliczoną kwotę ulgi.

LUTY 2020
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NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2020
29 S T YC Z N I A, W S A L I KO N F E R E N C YJ N O - W I D O W I S KO W E J C E N T R U M U S ŁU G S P O Ł E C Z NYC H
W S T R Z Y ŻO W I C AC H , O D BYŁO S I Ę N O W O R O C Z N E S P OT K A N I E S A M O R Z Ą D O W E, N A K TÓ RYM W Ó J T
TO M A S Z S A D ŁO Ń P O D S U M O WA Ł D Z I A Ł A L N O Ś Ć LO K A L N E G O S A M O R Z Ą D U W 2019 R O K U.

Podziękowania za wsparcie gminy
otrzymali Marcin Mularski i Zdzisław Wszoła

Spotkanie zainaugurował występ
wokalny Emilii Bączkowskiej, Amelii
Bochenek i Emilii Krasoń, któremu towarzyszył taniec z kapeluszami w wykonaniu uczennic klasy II SP w Gródkowie.
Następnie wyświetlony został film o powstaniu żłobka i przedszkola. Po krótkiej
projekcji głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń,
który przywitał zgromadzonych gości
oraz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia psarskiego samorządu w ubiegłym roku. Prezentacja multimedialna
przedstawiała sytuację finansową gminy,

w wykonaniu Kamili Starzyńskiej i Artura
Grabary. Po występie artystycznym wójt
Tomasz Sadłoń i przewodniczący Rady
Jacenty Kubica złożyli podziękowania dla
Marcina Mularskiego za pomoc udzieloną gminnemu samorządowi w sfinansowaniu kosztów związanych z przyłączem
energetycznym oraz wykonanie linii zasilających fotoradar, który zamontowany
został w październiku na drodze krajowej
nr 86, w rejonie skrzyżowania ul. Jasnej
w Sarnowie. Podziękowania otrzymał
również Zdzisław Wszoła, który na własny koszt dokonał remontu ulicy Miodowej w Preczowie.
Następnie wręczone zostały „Kryształy
Kultury”, czyli nagrody wójta gminy Psary
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Tegorocznymi laureatami zostali:
Katarzyna Skóra, Zdzisław Rabsztyn oraz
Zespół „Górzanie”. Zaproszeni goście
mogli wysłuchać jednego utworu z repertuaru zespołu. Na zakończenie wójt
podziękował wszystkim za udaną współpracę na rzecz rozwoju gminy i złożył zebranym noworoczne życzenia.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: poseł na Sejm RP
Waldemar Andzel, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Przewodniczący
Rady Powiatu Jan Powałka wraz z rad-

Wójt podsumował działalność psarskiego
samorządu w 2019 roku

nymi powiatu będzińskiego, Zastępca
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Damian Rutkowski, Burmistrz Miasta
i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz
z Przewodniczącą Rady Miasta Barbarą
Bochenek, Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek, Przewodniczący Rady
Gminy Psary Jacenty Kubica z radnymi,
przedstawiciele służb mundurowych,
kierownictwo Urzędu Gminy Psary, dyrektorzy jednostek organizacyjnych
gminy, sołtysi, prezeski Kół Gospodyń
Wiejskich, prezesi Ochotniczych Straży
Pożarnych, prezesi klubów sportowych,
przedstawiciele firm i przedsiębiorstw
z regionu oraz aktywni działacze społeczni i kulturalni. Red.

Laureatami Kryształów Kultury zostali
Katarzyna Skóra i Zdzisław Rabsztyn

najważniejsze wskaźniki rozwojowe oraz
zrealizowane i rozpoczęte w 2019 r. inwestycje.
Po prelekcji wójta głos zabrali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Waldemar
Andzel oraz Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, którzy pogratulowali
władzom gminy Psary osiągnięć oraz
złożyli zgromadzonym noworoczne życzenia.
Kolejnym punktem spotkania był
pokaz tańców latynoamerykańskich
10

Nagrodę w imieniu zespołu „Górzanie” odebrała Maria Sikora
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GMINNY ŻŁOBEK DZIAŁA JUŻ 2 MIESIĄCE
OD OTWARCIA GMINNEGO ŻŁOBKA
W PSARACH MINĘŁY JUŻ PONAD
DWA MIESIĄCE. ZOBACZMY JAK
MALUCHY SPĘDZAJĄ CZAS I CO SIĘ
U NICH WYDARZYŁO.

16 grudnia 2019 roku
Pierwszy raz otwierają się drzwi Gminnego Żłobka w Psarach. Pracownicy
czekają na najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Od tej pory, każdego dnia
z uśmiechem witane są dzieci, które początkowo niepewne wkraczały w świat
wspólnej zabawy. Pierwsze dni, to czas
poznawania się i budowania wzajemnego zaufania. Dziś po ponad dwóch miesiącach jest wiele wspólnych wspomnień
i przygód, które łączą grupę i opiekunów.
Każdego dnia dzieci mają szansę się
czegoś nauczyć, coś poznać lub czegoś
doświadczyć. Teraz choć każdy dzień
podobny do drugiego, nasi milusińscy

Wójt Tomasz Sadłoń czyta dzieciom
„Lokomotywę” J. Tuwima

często są zaskakiwani miłymi niespodziankami.
18 stycznia 2020 roku
Tuż po śniadaniu do drzwi sali zabaw
zapukał znajomy gość. Żłobek odwiedził
Kubuś Puchatek - przyjaciel wszystkich
dzieci. Kubuś przywitał się i zaprosił do
wspólnej zabawy. Wszystkie maluchy
odwiedziły domek Kubusia, a tam czekał na nie poczęstunek - pyszny miodek.
Wspólnie z gościem dzieci obejrzały
teatrzyk o Kubusiu i jego przyjaciołach
przygotowany przez ciocie. Potem były
tańce i wspólna zabawa.
7 luty 2020 roku
Karnawał trwa, więc i w żłobku odbył
się bal przebierańców. Dla wielu dzieci
był to pierwszy bal w życiu, a zabawa
była doskonała. Dzieci zachwyciły swoLUTY 2020

Bal przebierańców - dla wielu dzieci pierwszy bal w życiu

imi kolorowymi, często bajkowymi strojami, wraz z ciociami bawiły się w rytm
wesołej muzyki. Atrakcją były bańki mydlane i zabawy z kolorową chustą. Bal
został uwieńczony sesją zdjęciową. Gdy
naszym milusińskim brakło sił, czekał
na nich karnawałowy poczęstunek przy
wspólnym stole.
25 luty 2020 roku
W żłobku jednym z ulubionych zajęć
dzieci jest oglądanie i czytanie książek.
Dlatego właśnie postanowiono rozpocząć cykl „Spotkań z książką” . Co miesiąc
na kanapie w żłobkowej sali, na której
każdego dnia z książką siadają ciocie
ze żłobka, zasiądą zaproszeni do czytania szczególni goście. Jako pierwszy na
wspólne czytanie zaproszenie przyjął
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. We
wtorkowy poranek wójt przybył do żłobka, by najmłodszym pociechom z gminy
przeczytać książeczkę.
Jak widać dzieci nie narzekają na
nudę, moc atrakcji przygotowują dla

nich pracownicy placówki, ale czy jest
możliwe, by w tak krótkim czasie maluszki poczuły się bezpiecznie i nabrały
zaufania do ludzi oraz nowego miejsca?
- Minęło już ponad dwa miesiące , od
kiedy do naszego żłobka zawitały dzieci.
Jesteśmy po okresie adaptacji. Z radością
mogę powiedzieć, że dzieci do żłobka
wchodzą z uśmiechem. Cieszy mnie, że
przez ten czas zdobyliśmy zaufanie dzieci i rodziców. Stanowimy dla nich drugi
dom. Każdego dnia wspólnie odkrywamy siebie i świat. Sporo się już u nas wydarzyło. Mamy pierwsze małe sukcesy,
w tym dosłownie pierwsze kroki naszych
najmłodszych pociech. Z dużą radością
czekamy na kolejne dni – mówi Agata
Wilczyńska dyrektor Gminnego Żłobka
w Psarach.
Gminny Żłobek w Psarach
ul. Malinowicka 16
42-512 Psary
tel. 513 754 298		

Karnawałowy poczęstunek przy wspólnym stole
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
19 I 20 LUTEGO W SALI BANKIETOWEJ W DĄBIU ODBYŁY SIĘ WYJĄTKOWE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI
JUBILEUSZY 50-LECIA, 60-LECIA ORAZ 65-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY.

ryk Czubrowie, Bogumiła i Stefan
Gajdzikowie, Mieczysława i Mirosław
Mańkowie, Wanda i Marian Pasamonikowie, Halina i Zenon Szastakowie,
Krystyna i Eugeniusz Trzcionkowie,
Barbara i Zbigniew Wabikowie, Teodozja i Kazimierz Wieczorkowie, Halina i Józef Białasowie, Halina i Marian Bystroszowie, Krystyna i Dionizy
Fickowscy, Alfreda i Leszek Kędzierscy, Jadwiga i Stanisław Kępowie,
Krystyna i Władysław Kopka, Zofia i
Wacław Krawczykowie, Krystyna i Janusz Meszkowie, Wanda i Janusz NaMedale otrzymali jubilaci z 50-letnim stażem małżeńskim brdalikowie, Halina i Henryk Nowakowie, Krystyna i Ryszard Pająkowie,
Z tej okazji wójt Tomasz Sadłoń społecznych oraz rodziny i przyja- Helena i Mieczysław Stelmachowie,
Marianna i Czesław Świerczkowie,
odznaczył, w imieniu Prezyden- ciele Jubilatów.
ta Rzeczpospolitej Polskiej, pary
świętujące złote gody medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wszyscy małżonkowie otrzymali
natomiast upominki pieniężne od
władz gminy, pamiątkowe dyplomy
i kwiaty z okazji obchodzonych jubileuszy.
Po zakończeniu oficjalnej części
spotkania przyszedł czas na życzenia, gratulacje i wzniesienie toastu
szampanem, a o szczególną oprawę
muzyczną zadbały zespoły śpiewacze: Dąbie oraz Od Do.
W tej szczególnej uroczystości
Jubilaci świętowali 50-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie pożycia małżeńskiego
uczestniczyli: przewodniczący Rady
Gminy Psary Jacenty Kubica, radni,
Złote gody świętowali Państwo:
Zdzisława i Edward Zawiązalcowie.
kierownictwo Urzędu Gminy Psary
na czele z wójtem Tomaszem Sadło- Bogumiła i Alfred Barańscy, Wiesława
Diamentowe gody obchodzili
niem, sołtysi, delegacje organizacji i Henryk Borówkowie, Teresa i HenPaństwo:
Józefa i Stanisław Cieplińscy, Stefania i Kazimierz Gregorczykowie, Wiesława i Stanisław Kubikowie, Emilia
i Jerzy Pasamonikowie, Krystyna
i Andrzej Trzcionkowie, Zofia i Henryk
Kańtochowie, Leokadia i Edward Kowalscy, Irena i Jan Żakowie.
Żelazne gody świętowali Państwo:
Zofia i Stanisław Rabsztynowie.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy pięknych rocznic i życzymy
Wszyscy małżonkowie otrzymali upominki pieniężne, pamiątkowe wielu kolejnych lat przeżytych wspólnie
dyplomy i kwiaty w zdrowiu, radości i szczęściu! Red.
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100-LECIE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
15 LUTEGO W SALI
WIDOWISKOWEJ
ZAGŁĘBIOWSKIEJ MEDIATEKI
ODBYŁA SIĘ GALA 100-LECIA
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI
NOŻNEJ.

Otwierający uroczystość Józef Grząba prezes Podokręgu Sosnowiec powitał
wszystkich gości licznie przybyłych na jubileuszową galę. Po filmowej prezentacji
sukcesów śląskiej i zagłębiowskiej piłki,
przez które przeprowadził zebranych prowadzący galę Tadeusz Paluch, głos zabrał
Henryk Kula prezes Śląskiego Związku Piłki
Nożnej. Następnie przyszedł czas na wręczenie medali i podziękowań najbardziej
zasłużonym. Wśród wyróżnionych samorządowców znalazł się Wójt Gminy Psary

Fot. Śląski Związek Piłki Nożnej
Laureaci medali 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Tomasz Sadłoń, który uhonorowany został
Medalem 100-lecia Śląskiego Związku Piłki

Nożnej za wspieranie rozwoju śląskiej piłki
nożnej. Red.

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
29 STYCZNIA W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KATOWICACH
UHONOROWANO ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W PSARACH.

Kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego, zasłużonych w różnych dziedzi-

nach życia społecznego, w działalności
kulturalnej, charytatywnej, społecznej oraz

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Złoty medal otrzymała Bożena Jońca kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Psarach

w pracy zawodowej, otrzymało odznaczenia państwowe. Medale wręczył w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Wśród
jubilatów złotym medalem odznaczona
została Bożena Jońca kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Psarach. Ceremonia
odznaczeń odbyła się w Westybule Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a uświetnił ją
występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.
Medale za Długoletnią Służbę stanowią
nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej
w służbie państwa polskiego. W zależności
od przepracowanych lat nadawane są złote, srebrne i brązowe medale. Złoty przyznawany jest osobom po 30 latach pracy
zawodowej, srebrny po 20 latach, a brązowy po 10 latach. Red.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu członków Zespołu Śpiewaczego „Górzanie” i swoim własnym dziękuję WŁADZOM GMINY na czele z Wójtem Gminy
Psary Tomaszem Sadłoniem, szanownej Kapitule Nagrody, Dyrektor GOK Annie Nagły za uznanie i docenienie naszej działalności,
czego wyrazem są otrzymane KRYSZTAŁY KULTURY.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie, zarówno duchowe, jak i materialne, za pomoc i możliwość udziału w licznych przeglądach,
festiwalach i konkursach. Przynoszą nam one wiele satysfakcji i radości, sprawiają, że platynowa młodość seniorów może być
atrakcyjna, dawać poczucie wartości i spełnienia.
Wierzę, że NAGRODA KRYSZTAŁY KULTURY będzie motywacją do dalszej aktywności artystycznej.
Nagroda, którą otrzymaliśmy jest równocześnie ukoronowaniem15. lecia działalności Zespołu „Górzanie”. Dziękujemy.
Kierownik artystyczny Zespołu „Górzanie” Maria Sikora
LUTY 2020
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SOŁECKI DZIEŃ BABCI I DZIADKA
26 STYCZNIA 2020 R. W OŚRODKU KULTURY W PRECZOWIE ODBYŁO SIĘ COROCZNE SPOTK ANIE
Z OK AZJI ŚWIĘTA BABCI I DZIADK A. NAJMŁODSI MIESZK AŃCY NASZEJ GMINY PRZYGOTOWALI
BOGATY PROGRAM ARTYSTYCZNY.
spotkania państwo Danuta i Zdzisław
Wszoła, członkowie Rady Sołeckiej
oraz przybyłe na to spotkanie Babcie
i Dziadkowie.
Głównym sponsorem spotkania
byli Państwo Danuta i Zdzisław Wszoła oraz GOK Gminy Psary. Serdeczne
podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości dla: radnego
Jarosława Nowaka, sołtysa Wojciecha Kameckiego, Bartłomieja Pałęgi,
Dyrektor GOK Anny Nagły, Honoraty
Grudzień oraz Kamili Kidawy-Turek za
oprawę fotograficzną. GOK
Obchody Dnia Babci i Dziadka w Preczowie stały się tradycją

Z okazji Dnia Babci i Dziadka wspaniały występ zaprezentowały dzieci
z Ośrodka Kultury w Preczowie,
następnie kilka piosenek zaśpiewał
młody wokalista Julian Sikora. Po występach dzieci, Babcie i Dziadkowie
otrzymali drobne upominki. W drugiej
części programu wiązankę popularnych utworów zagrał na akordeonie
Janusz Żanowski. Na zakończenie spo-

tkania z wiązanką piosenek wystąpił
zespół OD-DO, z którym gościnnie zaśpiewała młoda wokalistka Basia Krępa.
Dla wszystkich gości przygotowano
słodki poczęstunek.
Wśród zaproszonych gości obecni
byli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
z małżonką, radny Rady Gminy w Psarach Jarosław Nowak, sołtys Wojciech
Kamecki z małżonką, sponsor naszego

KOLOROWO I WESOŁO, TAK W SKRÓCIE MOŻNA OPISAĆ ŚWIĘTO
BABĆ I DZIADKÓW, KTÓRE OBCHODZONO W BRZĘKOWICACHGOLĄSZY.
czyk złożył życzenia zebranym babciom
i dziadkom. Następnie swój program zaprezentował kabaret „Senioritki” z Klubu
Seniora w Brzękowicach.

Dzieci zaprezentowały wspaniały
występ artystyczny

Po występie, zebrani goście otrzymali śpiewniki, by przy akompaniamencie
Mieczysława Chorzeli wspólnie śpiewać
znane i lubiane piosenki z lat 70 i 80.
W tym czasie dzieci przygotowywały obrazki, które podarowały swoim babciom
i dziadkom w ręcznie zrobionych ramkach. GOK

Dzieci z SP w Dąbiu umiliły spotkanie
pokazem tanecznym i śpiewem

Po powitaniu gości na scenie pojawiły
się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dabiu, deklamowaly wierszyki oraz przedstawiły pokaz taneczny. Wokalne popisy
przed publicznością dały: Oliwia Adamczyk oraz czteroletnia Ola Korpak, która
zaśpiewała piosenkę „Orkiestry dęte”. Po
występach dzieci, radny Adam Adam14

Występ kabaretu „Senioritki” z Klubu Seniora w Brzękowicach
LUTY 2020
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AKADEMIA FILMOWA W GMINIE PSARY
W PAŹDZIERNIKU 2019 W GMINIE PSARY ROZPOCZĄŁ SIĘ PROWADZONY PRZEZ GMINNY OŚRODEK
KULTURY GMINY PSARY PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI FILMOWEJ “AKADEMIA FILMOWA
W GMINIE PSARY”. JEST ON SKIEROWANY DO UCZNIÓW I UCZENNIC ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ DO DZIECI W WIEKU OD 4 DO 6 LAT UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI.
W obecnej edycji trwającej od października 2019 r. do kwietnia 2020 r.
w projekcie biorą udział wszystkie szkoły
i przedszkola z gminy Psary oraz 2 szkoły
podstawowe spoza terenu gminy, jedna
z Siewierza, a druga z Rogoźnika. Łącznie
w projekcie każdego miesiąca uczestniczy 700 dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
Poszczególne grupy wiekowe przyjeżdżają do Centrum Usług Społecznych
w Strzyżowicach, gdzie odbywają się
zajęcia w ramach projektu. Spotkanie
rozpoczyna wprowadzenie tematyczne w formie multimedialnej prelekcji.
Po jej przedstawieniu przez edukatorkę
z GOKu - Agatę Hofelmajer-Roś odbywa
się projekcja filmu. W sezonie 2019/2020
realizowane są 4 cykle tematyczne: dla
przedszkoli - Chodzę do kina; dla klas I-III
ze szkoły podstawowej - Filmowi bohaterowie; dla klas IV-VI - Świat filmu i dla
klas VII-VIII - Świat wartości. W każdym
z nich wyświetlane są polskie i zagraniczne filmy i animacje. Większość z nich została nagrodzona na międzynarodowych
festiwalach filmowych poświęconych
kinu dla młodego widza. Udział w akademii zapewnia jej uczestnikom dostęp
do tego filmowego dziedzictwa, które
poza tym projektem jest pokazywane
jedynie na specjalnych przeglądach
w dużych miastach. Akademia staje się
zatem wyjątkowym i niepowtarzalnym
wydarzeniem z zakresu edukacji filmowej w regionie.
Ogólnopolski program akademii
prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, które organizuje również festiwal filmowy
Kino Dzieci. Projekt ten prowadzony jest
w całej Polsce. Do roku 2018 funkcjonował tylko w dużych ośrodkach miejskich,
a od roku 2019 otworzył się na mniejsze
miejscowości. Stowarzyszenie stworzyło
i udostępniło na swojej stronie olbrzymią
bazę materiałów dydaktycznych związanych z filmami pokazywanymi w ramach
ich programu. Można je znaleźć na stronie: https://nhef.pl/materialy-dydaktyczne. Część z nich po każdym spotkaniu
nauczyciele i nauczycielki otrzymują po
zakończeniu seansu. Dzięki temu mogą
LUTY 2020

Spotkania Akademii Filmowej w gminie Psary cieszą się ogromnym zainteresowaniem

ze swoją klasą poprowadzić zajęcia
w oparciu o przedstawiony materiał.
Dodatkowo w ramach działań edukacyjnych GOKu nauczyciele będą mogli
wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach
z zakresu tworzenia animacji poklatkowej, historii kina i języka filmowego, które
w pracowni filmowej “STOP-KLATKA” poprowadzi Agata Hofelmajer-Roś. Oprócz
pedagogów również sami uczniowie
i inne osoby w wieku od 8 do 12 lat mogą
co tydzień brać udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w pracowni.
Więcej informacji o samych warsztatach
można znaleźć na stronie GOKu. W naszej gminie projekt okazał się strzałem
w dziesiątkę. Wiemy to dzięki informacjom i opiniom od samych pedagogów
i uczestników.
Niektórzy mówią o nim tak:
Dzieci były zachwycone. Film w pełni
spełnił ich oczekiwania. Cennym dodatkiem był fragment pokazujący jak
powstaje film animowany oraz zajęcia
wprowadzające w temat przewodni filmu i podsumowujące projekcję. Przedszkolaki zgodnie wyrażają chęć kontynuacji wyjść do „kina” w CUS. Świetna
inicjatywa. Bardzo dziękujemy. (Przedszkole w Strzyżowicach - Aleksanda Janicka)
Uczniowie byli zadowoleni, chcieli

rozmawiać o filmie. (Szkoła Podstawowa
w Psarach - Maria Olszewska)
Uczniowie odczuwali wzruszenie, poczucie rangi problemu, mieli inne spojrzenie na własnych dziadków. (Szkoła
Podstawowa w Rogoźniku - Izabela Koćwin-Piotrowska)
Każdy obejrzany film stanowi podstawę do rozwinięcia tematu przewodniego, poruszenia problematyki związanej
z treścią. Wspólnie z uczniami analizujemy postępowanie głównych bohaterów, analizujemy ich postawy, wyciągamy sens moralny. (Szkoła Podstawowa
w Strzyżowicach - Małgorzata Bebel)
W tym roku szkolnym zajęcia z Akademii Filmowej w gminie Psary zakończą się w kwietniu. Każdy z uczestników
otrzyma dyplom ukończenia cyklu. Rozstrzygniemy również plebiscyt publiczności na najlepszy film w poszczególnych kategoriach wiekowych, a spośród
zgłoszonych losów wylosujemy nagrody
filmowe. Anna Nagły - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Psary zapowaiada kontynuację projektu. Nabór
chętnych grup rozpocznie się na początku maja, a informacje o tym, jak szkoły
i nauczyciele mogą zgłosić swoje klasy
i uczniów do projektu, znajdą się na stronie GOKu oraz będą przesyłane do szkół
i przedszkoli z terenu gminy. GOK
15
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STOWARZYSZENIE KOBIET „18+”
LOKALNA GRUPA KOBIET PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W STOWARZYSZENIE KOBIET „18+”. PO PONAD OŚMIU LATACH
PRĘŻNEJ DZIAŁALNOŚCI NIEFORMALNEJ, ZAPADŁA DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W STOWARZYSZENIE.

Na zebraniu założycielskim w dniu 10 grudnia 2019 r.odliczyło się 18 stałych członkiń, podejmując jednogłośnie uchwały
w sprawie: powołania stowarzyszenia, wyboru zarządu, komisji
rewizyjnej i przyjęciu regulaminu swojej działalności.
Określono następujące cele stowarzyszenia:
- działania na rzecz kobiet
- działania na rzecz integracji międzypokoleniowej.
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
- wspieranie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy,
- realizacja inicjatyw oddolnych na rzecz środowiska lokalnego
- działania w zakresie edukacji pozaformalnej
- realizacja projektów społecznie integrujących w tym także integrujących
- międzypokoleniowo.
- promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
- organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,
- organizacja imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
- promujących zdrowie i aktywność sportową w każdym wieku
- upowszechnianie kultury, sportu, rekreacji i turystyki
- promocja i organizacja wolontariatu.
Jako grupa aktywnych kobiet wstąpiłyśmy na szerszą drogę,
drogę do samorealizacji oraz realizacji inicjatyw oddolnych na
rzecz środowiska lokalnego. Życzymy sobie wielu sukcesów,

radości z wykonywanych działań oraz wsparcia ze strony instytucji , sympatyków i mieszkańców.
Pozdrawiamy liderów i członków wszystkich społecznych
organizacji, realizujących swoje cele na terenie naszej gminy.
Dla nas jesteście najlepszym ogniwem, służącym integracji
społecznej, szczerze oddanej działaniu, wnosicie wiele dobrej
energii, uczycie młodych wiary w sens szlachetnego działania
na rzecz innych.
A to są wartości najważniejsze i ponadczasowe. Stowarzyszenie Kobiet „18+”

W gminie Psary powstało nowe Stowarzyszenie Kobiet „18+”

POŻEGNANIE KARNAWAŁU 2020
Z APUST Y TO OSTATNIA SZ ANSA NA SZ ALEŃST WA I K ARNAWAŁOWĄ Z ABAWĘ. JAK CO ROKU W SALI
BANKIE TOWE J W DĄBIU, W PRZEDDZIEŃ ŚRODY POPIELCOWE J, PO R A Z 24 ODBYŁY SIĘ GMINNE
Z APUST Y, CZ YLI ŚLEDZIK NA WESOŁO.

Podobnie jak w latach ubiegłych tegoroczny program artystyczny zdominowały występy kabaretowe. Zespół „Dąbie”
zaprezentował bajkę dla dorosłych „O
rybaku i złotej rybce”, przedstawiającą relacje małżeńskie w krzywym zwierciadle.

Humorystycznym montażem muzycznym o tematyce zapustnych zwyczajów
i obrzędów rozbawił publiczność zespół
„Tęcza” , a Kabaret „Senioritki” z Klubu Seniora z Brzękowic, przypomniał gościom
największy hit kabaretu „Dudek” - Filipin-

Jak co roku humor dopisał wszystkim zgromadzonym
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ki to my.
Zwieńczeniem wieczoru był popisowy pokaz grupy zajęciowej LATINO
SOLO z Dąbia oraz Marii Kotuły, która
wystąpiła jako niezapomniana Ałła Pugaczowa. W przerwach między występami, zespoły „Tęcza” oraz „Brzękowianie” zabawiały gości, zapraszając do
wspólnego śpiewania.
W tym roku koniec karnawału wspólnie z mieszkańcami, obchodzili zaproszeni goście: wójt Tomasz Sadłoń
z małżonką, radni Krystyna Kluszczyk
oraz Adam Adamczyk, zastępca wójta
Marta Szymiec oraz sekretarz Mirella
Barańska-Sorn. Dopisali również goście
z lokalnych stowarzyszeń i klubów. Licznie przybyli członkowie Klubu Seniora
z Brzękowic, Góry Siewierskiej i Psar. Na
widowni zasiadła również reprezentacja Stowarzyszenia Kobiet „18+”, zespół
„Brzękowianie”, druhowie strażacy z OSP
Dąbie oraz mieszkańcy gminy i okolic.
GOK
LUTY 2020

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W DĄBIU
NOWOCZESNE ŚRODKI
MULTIMEDIALNE, A ZWŁASZCZA
KOMPUTER, SMARTFON CZY
TABLET Z DOSTĘPEM DO
INTERNETU STAŁY SIĘ
NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ NASZEJ
CODZIENNOŚCI. TO, CO JESZCZE
NIEDAWNO ROBILIŚMY
W SPOSÓB TRADYCYJNY, DZIŚ
SZYBKO I SPRAWNIE
WYKONUJEMY WIRTUALNIE.
Internet jest nie tylko wszechobecny i bardzo atrakcyjny, ale również
niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw,
zwłaszcza gdy mają do niego dostęp
dzieci bez odpowiedzialnej kontroli
dorosłych. Jak więc zabezpieczyć komputer dziecka, aby uchronić zarówno
jego, jak i siebie przed niekontrolowanym korzystaniem z Internetu? Aby
odpowiedzieć na to pytanie i nauczyć
swoich wychowanków zasad bezpiecznego korzystania z Internetu SP w Dąbiu przyłączyła się do kolejnej edycji
Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest on
obchodzony od 2004 r. z inicjatywy
Komisji Europejskiej. Początkowo obecny był tylko w Europie, ale już od kilku

lat angażują się w jego organizowanie
państwa z całego świata. Jego celem
jest inicjowanie i propagowanie działań
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych,
ale również zaznajomienie rodziców
z problematyką bezpieczeństwa online
oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Na początku lutego zaangażowana
grupa nauczycieli zaproponowała ciekawe formy zajęć, na których uczniowie poznali podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Na
zajęciach wychowawczych i lekcjach
informatyki uczniowie uczyli się jak
w najlepszy z możliwych i bezpieczny
sposób korzystać z Internetu, jednocześnie ukierunkowując swoje działania na
korzystanie z wirtualnych wiadomości
służących zdobywaniu wiedzy i rozwojowi umiejętności, a nie tylko zabawie. Na zajęciach wykorzystano wiele
środków dydaktycznych, w tym filmy
edukacyjne przygotowane przez organizatorów. Ogromnie cieszy fakt, że
uczniowie też wykazali się kreatywnością: odgrywali scenki dramowe, samodzielnie stworzyli prezentacje, plakaty,
komiksy, które posłużą na kolejnych

zajęciach dotyczących wirtualnej rzeczywistości.
Na najbliższym zebraniu również
rodzice zostaną przeszkoleni w jaki
sposób chronić siebie i swoje pociechy przed negatywnym wpływem Internetu. Rolą rodziców jest nie tylko
przewidywać potencjalne zagrożenia,
ale przede wszystkim im zapobiegać,
a tylko współdziałanie szkoły i rodziców
w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo
zapewni prawidłowy rozwój dzieci. SP
DĄBIE

BAL NAD BALE
KARNAWAŁ TO WSPANIAŁY
OKRES ZIMOWYCH BALÓW,
ZABAW, A TAKŻE NIEODŁĄCZNY
ELEMENT DZIECIŃSTWA. JEST ON
ATRAKCYJNĄ I BARDZO LUBIANĄ
PRZEZ DZIECI FORMĄ ROZRYWKI,
DOSTARCZA IM WIELU PRZEŻYĆ,
RADOŚCI I ZADOWOLENIA.

W piątek 7 lutego przedszkolaki
i uczniowie klas I-III SP w Gródkowie
spotkali się w udekorowanej sali gimnastycznej na wspólnym balu karnawałowym. Dzieci, przebrane w barwLUTY 2020

ne i kolorowe stroje przedstawiające
różne postaci z bajek i filmów, bawiły
się znakomicie w rytm wesołej i skocznej muzyki. Były tańce, gry i zabawy.
Wspólnie spędzony czas w bajkowej
atmosferze przyniósł dzieciom wiele
radości i zadowolenia.
Dzień wcześniej odbyła się w szkole
dyskoteka karnawałowa dla starszych
klas. Występ szkolnych cheerleaderek
porwał wszystkich do wspólnego tańca, a dobra zabawa nie miała końca. SP
Gródków
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GŁOS SZKOLNY

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DZIECIĘCY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
30 STYCZNIA ODBYŁ SIĘ DZIECIĘCY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK. CELEM KONKURSU BYŁO
PODTRZYMY WANIE TRADYCJI ŚPIEWANIA KOLĘD I PASTORAŁEK ORAZ UMOŻLIWIENIE DZIECIOM
PREZENTOWANIA SWOICH UMIE JĘTNOŚCI I ZDOLNOŚCI WOK ALNYCH.

Choć aura za oknem nie sprzyjała,
konkurs przebiegał w miłym, zimowym
nastroju. Dzieci przygotowane pod kierunkiem rodziców i wychowawców zaprezentowały bardzo ciekawy repertuar.
Występy wzbogacone zostały o grę na
instrumentach muzycznych: ukulele
i keyboardzie, a uroku występom dodały piękne stroje. Dzieci oceniało jury
konkursowe, które miało bardzo trudne
zadanie. Poziom konkursu był bardzo
wysoki i wyrównany. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Gratulujemy!

NIEZWYKŁY WIECZÓR
W S A L I KO N F E R E N C YJ N O - W I D O W I S KO W E J C E N T R U M U S ŁU G S P O Ł E C Z N YC H W S T R Z Y ŻO W I C AC H
O D BY ŁO S I Ę W YJĄT KO W E S P O T K A N I E . W Ś R Ó D W I E LU O B S Z A R Ó W M A JĄC YC H I S T O T N E Z N AC Z E N I E
W W YC H O WA N I U M ŁO DYC H P O KO L E Ń N I E Z W Y K Ł Ą R O L Ę O D G RY WA W Z M AC N I A N I E W I Ę Z I
R O DZ I N N YC H O R A Z Ś R O D O W I S KO W YC H .

Mając na uwadze taki właśnie cel,
uczniowie klasy IIa SP w Strzyżowicach
postanowili zorganizować niezwykły
„Wieczór z jasełkami”. Z tej okazji dzieci
przygotowały nowoczesne widowisko
muzyczne pt. ”Opowieści starej choinki”,
dedykowane przede wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta. Na
wstępie wychowawczyni Małgorzata
Bebel powitała przybyłych licznie gości,
wśród nich również Radnego Gminy
Psary Jacka Gwoździa oraz sołtysa Strzyżowic Grażynę Słanię. W trakcie występów uczniów cała scena zapełniła się
niezwykłymi jasełkowymi postaciami,
które stworzyły całkiem nową historię
w muzycznej oprawie. Część artystycz-
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ną uświetnił również pokaz taneczny,
który wykonali Kacper Siudyka i Emilka
Łukaszewicz. Zaprezentowane zostały
dwa tańce towarzyskie: jive i rumba. Na
zakończenie spotkania dzieci złożyły życzenia babciom, dziadkom oraz wszyst-

kim gościom i wręczyły wykonane dla
nich prezenty. Ten niezwykły wieczór
uświadomił wszystkim, jak ważny jest
czas spędzony razem, który pogłębia więzi rodzinne i środowiskowe. SP
Strzyżowice
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PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY BIBLIOTEKĘ
ISTOTNĄ ROLĘ W ŻYCIU DZIECK A STANOWI ROZBUDZANIE
ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH. UCZESTNICZĄC
W SPOTK ANIACH BIBLIOTECZNYCH, NA JMŁODSI MIELI OK AZ JĘ
POZNAĆ NOWE ŹRÓDŁA WIEDZY I INSPIRACJI.

W lutym dzieci z oddziałów
przedszkolnych odwiedziły Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Będzinie. Celem wycieczki było
poznanie funkcji biblioteki, pracy
bibliotekarza, a przede wszystkim

rozbudzenie w maluchach zainteresowania książkami. Dzieci wzięły
udział w zajęciach przygotowanych
przez pracowników biblioteki, które
wprowadziły je w tajemnice średniowiecznych zamków i rycerzy. Konty-

nuacją pracy z tekstem były zadania
i zagadki dotyczące rycerzy. Na zakończenie spotkania dzieci zwiedziły
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz Czytelnię. Przedszkolaki dowiedziały się,
że w bibliotece można nie tylko wypożyczać książki, ale także korzystać
z szerokiej oferty zajęć dla dzieci. SP
DĄBIE

O UKRAIŃSKIEJ KULTURZE
W STYCZNIU GOŚĆMI W GRÓDKOWSKIEJ SZKOLE
BYŁY: SWIETŁANA BULONOW I SWIETŁANA
LISTIUK. REALIZUJĄ ONE PROJEKT БАБА ЄЛЬКА
(BABA ELKA) I WŁAŚNIE O NIM MOGLI USŁYSZEĆ
UCZNIOWIE.

Projekt pozwala uchronić od zapomnienia starą kulturę tradycyjną. W jego ramach Swietłana Bulonow i Swietłana Listiuk jeżdżą po wsiach, odtwarzają dawne stroje,
odwiedzają starszych ludzi, spisują pieśni i przepisy kulinarne. Starają się stworzyć izbę regionalną, która będzie
ogólnodostępna i w której zgromadzone zostaną zebrane eksponaty. Muszą się spieszyć, bo dziś coraz trudniej
spotkać świadków historii sprzed czasów ZSRR. Uczniowie oprócz poznania historii, mieli okazję zobaczyć, jak
wyglądają tradycyjne ukraińskie stroje ludowe, a nawet
spróbować swych sił w projektowaniu haftów. Duże wrażenie zrobiły na wszystkich przyśpiewki ludowe wykonane a capella. SP Gródków

TO TYLKO MIT
W POWSZECHNYM MYŚLENIU PRZ YJMUJE SIĘ, ŻE DZISIE JSZ A MŁODZIEŻ NIE POTR AFI I NIE CHCE ZE
SOBĄ ROZMAWIAĆ. CZ Y FAK T YCZNIE TAK JEST? NA TO PYTANIE ODPOWIEDZI SZUK ALI UCZNIOWIE
SP W GRÓDKOWIE.

Warsztaty w klasie Vb, które odbyły się pod tytułem
“Czy można kogoś nie lubić – praca z trudnymi emocjami”, przeczą temu twierdzeniu. Choć temat trudny,
uczniowie podjęli go z wielkim zapałem, pracowali
w grupach oraz indywidualnie, a ich komunikacja była
wyjątkowo pogodna. Warsztaty były dla uczniów okazją,
by poczuć dreszczyk pozytywnych emocji, które zyskujemy w kontakcie z drugim człowiekiem oraz pokazały
uczestnikom zyski bezkonfliktowej komunikacji. Dzieci
dowiedziały się również, że rodzic, nauczyciel, a często
koleżanka lub kolega z klasy, mogą odegrać w życiu drugiego człowieka ważną rolę. Kapitał emocjonalny ucznia
to również świadomość wartości przyjaźni i koleżeństwa. SP Gródków
LUTY 2020
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O CLIL-U NA CYPRZE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EMILII GIERCZAK W GRÓDKOWIE
OD WRZEŚNIA REALIZUJE PROGRAM „MOŻNA LEPIE J! MOŻNA
CIEK AWIE J!”. OTRZYMAŁ ON DOFINANSOWANIE Z PROJEKTU
„MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ K ADRY EDUK AC JI SZKOLNE J”
FINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA
EDUK ACJA ROZWÓJ FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUK ACJI.

Docelowo projekt ma służyć podniesieniu kompetencji nauczycielskich,
zwłaszcza w obszarze językowym,
metodycznym i kulturowym poprzez
udział w kursach metodycznych i językowych, w tym zagranicznych. Ma pomóc w doskonaleniu metod nauczania,
poszerzeniu zakresu środków dydaktycznych zwiększających motywację
uczniów, podnoszeniu jakości pracy
szkoły, poprawie efektów kształcenia,
rozwijaniu kreatywności i innowacyjności oraz wzmocnieniu efektywności
w pracy z uczniami o specyficznych
trudnościach w uczeniu się. Program
ma poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, pomóc wdrożyć nowoczesne rozwiązania dydaktyczne i metodyczne
oraz zwiększyć efektywność nauczania
j. angielskiego w szkole i w oddziałach
przedszkolnych. Projekt ma również
służyć utrwaleniu i rozwijaniu w opinii
środowiska lokalnego obrazu szkoły
jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się placówki oświatowej.
Od września 7 nauczycieli uczestniczy
w intensywnym kursie języka angielskiego. Natomiast w styczniu 2 nauczycielki:
Magdalena Trzcionka i Justyna Opara –
Samborska oraz dyrektor Beata Polaniecka odbyły „job shadowing” w cypryjskiej
szkole. Zrealizowano go w celu obserwacji zajęć, w szczególności prowadzonych
dwujęzycznie oraz organizacji pracy
placówki partnerskiej i jej sposobów na
radzenie sobie z problemami i wyzwaniami, które już występują lub mogą pojawić się w przyszłości w naszej szkole.
Dimotiko Sxoleio Pano Polemidion - Karmiotissas znajduje się w Pano Polemidia,
na zachodnich przedmieściach mia-

SZKOLNY

sta Limassol. Społeczność szkolna jest
bardzo zróżnicowana pod względem
statusu społecznego i ekonomicznego
(raczej średni i niski), pochodzenia (imigranci i uchodźcy, w tym sieroty) oraz
odmiennych kultur kraju pochodzenia.
Społeczność szkolna z roku na rok staje się bardziej wielokulturowa, przez co
pojawiły się problemy z komunikacją
(coraz większy odsetek uczniów wcale nie mówi po grecku), językiem lekcji
(większość lekcji odbywa się po grecku,
co utrudnia obcym uczniom naukę), poczuciem wyobcowania oraz małą stycznością w życiu codziennym z językiem
angielskim. W związku z tym działania
w szkole nastawione są na wyrównywanie szans, by uczniowie, mimo niskiego
kapitału początkowego, mogli się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty i wzbogacać doświadczenia poprzez zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
Szkoła od ponad pięciu lat wdraża
metodologię CLIL jako rozwijającą się,
elastyczną koncepcję, która zapewnia
motywujące i wartościowe doświad-

Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie

GŁOS SZKOLNY JEST DODATKIEM
DO GŁOSU GMINY PSARY
REDAGOWANYM PRZEZ UCZNIÓW:
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Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

czenia, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. W tym roku placówka została wyróżniona najwyższym
odznaczeniem honorowym przyznawanym przez Cypryjską Komisję CLIL nagrodą GOLDEN CLIL.
Nauczycielki z gródkowskiej szkoły
brały udział w zajęciach prowadzonych metodologią CLIL przez Anastasię Kapari i Elenę Koumi. Były to lekcje
muzyki, plastyki, edukacji ekologicznej
i zdrowotnej. Umożliwiło to praktyczne poznanie metody, w tym pomocy
dydaktycznych, organizacji lekcji, aranżacji przestrzeni klasowej. Widoczne
były również same efekty pracy dzieci.
Niezwykle cenne było spotkanie z krajowym koordynatorem CLIL - Petrulą
Kouroukla. Koordynator jeździ po całym kraju do szkół, w których są nauczyciele uczący tą metodą. Służy im
radą oraz obserwuje lekcje przez nich
prowadzone w celu podwyższenia jakości oferowanej formy edukacji. Inspirujące okazały się również rozmowy
poświęcone sposobom radzenia sobie
z wykluczeniem, biernością społeczną,
brakiem motywacji do nauki. Szczególną uwagę skupiono na problemie
adaptacji dzieci uchodźców z Syrii
oraz metodach pracy z nimi. Wypracowane konkluzje na pewno zaowocują
wprowadzeniem nowych rozwiązań
w gródkowskiej placówce, służących
podniesieniu efektywności kształcenia. SP Gródków

FORMATOWANIE I SKŁAD:
Karol Potępa
Michał Czyż
Mateusz Trzcionka
Leon Płazak
Wiktoria Szpoton
pod opieką Katarzyny Nawrot
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ROZRYWKA W CZYSTEJ POSTACI I NAJWYŻSZEJ KLASY
21 LUTEGO NA SCENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH WYSTAWIONY ZOSTAŁ
SPEKTAKL „KOBIETA NA ZAMÓWIENIE”. INTELIGENTA I ZABAWNA SZTUKA Z GENIALNĄ GRĄ AKTORSKĄ.

madzoną licznie publiczność, a doskonała obsada aktorska: Beata Zarembianka, Jacek Kawalec i Dariusz
Niebudek, była gwarancją dobrej zabawy. Spektakl okazał się kolejnym
udanym przedsięwzięciem artystycznym GOK Gminy Psary.
W najbliższym czasie w CUS

odbędzie się widowisko muzyczne „Bodo Cafe”, koncert Zespołu
„Słoneczni”, Koncert Gospel Band
„Dotyk Nieba” oraz spektakl teatralny dla najmłodszych widzów
„O Popiele i myszach”, na wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy i okolic. GOK

Licznie zgromadzona publiczność wypełniła
po brzegi salę widowiskową w Strzyżowicach

Zabawna komedia o perypetiach
nudnawego statystyka w średnim
wieku, który w prezencie urodzinowym od przyjaciela dostaje niecodzienny prezent w postaci ankiety
matrymonialnej. Początkowo niechętnie, ale z czasem wciągnięty
bez reszty w ideę stworzenia kobiety
idealnej, główny bohater wypełnia
ankietę. Zdziwienie jego jest ogromne, gdy okazuje się, że chwilę później
ktoś puka do drzwi...
Przedstawienie zachwyciło zgro-

Znakomita obsada zagwarantowała publiczności fantastyczną zabawę

PINOKIO
7 LUTEGO W MALINOWIC ACH GOK Z APROSI Ł M ŁODYCH WIDZÓW NA SPE K TAK L TE ATR ALNY
P T. „PINOK IO”. K AM E R ALNA SAL A W MALINOWIC ACH W YPE ŁNI Ł A SIĘ PO BR ZEG I M ŁODYM I
WIDZ AM I, K TÓR Z Y WSPÓLNIE Z G ŁÓWNYM BOHATE R E M PR ZE Ż Y WALI NIE Z W YKŁE PR Z YGODY.

„Pinokio” to spektakl przygotowany na podstawie bajki włoskiego

prozaika Carla Collodiego. Opowiada
historię drewnianego pajacyka, któ-

Dzieci chętnie uczestniczyły w interaktywnej zabawie prowadzonej przez aktorów
LUTY 2020

rego marzeniem było zostać prawdziwym chłopcem, mieć rodzinę
i chodzić do szkoły. Jednak chęć przygody i poznawania świata okazała
się być bardziej kusząca. Niesforny
bohater zlekceważył przestrogi swojego ojca Gepetta i przemierzał świat
w pełnej przygodach podróży. Wraz
z widzami Pinokio spotkał na swojej
drodze Kierownika cyrku, podstępnego Lisa, mamiącego obietnicami
Osła i dobrą Błękitną Wróżkę. Ostatecznie drewniana kukiełka przekonała się jednak, że kłamstwo nie
popłaca, starszym należy się szacunek, a miłość czyni cuda. Spektakl
miał charakter interaktywnej zabawy z młodym widzem, w którą dzieci
chętnie się angażowały. GOK.
21
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WYWIAD Z PIOTREM MOSUREM

Chyba upór — każde dziecko rysuje, maluje, ja po prostu nie
przestałem, ponadto rodzice mocno mnie wspierali we wszelkich wyborach życiowych (Tadeusz i Bożena Mosurowie).
Co Cię inspiruje? Jakich tematów dotykasz w swojej twórczości?
W dużej mierze są to zaangażowane politycznie działania, starające się nakreślić „filozoficzną zdroworozsądkowość” w kontekście aktualnych wydarzeń, głównie w kraju.
Dlaczego Gdańsk?
Przyjechałem tutaj z nadzieją na kontynuowanie edukacji łączącej malarstwo i witraż, wtedy jedynie gdańska jednostka
oferowała oba kierunki w pakiecie; jednak szybko zorientowałem się, że jednym z wykładowców jest Klaman, którego wtedy
asystentką była Dorota Nieznalska, i tak już zostało, do dzisiaj
bardzo ściśle współpracuję z Grzegorzem, również na płaszczyznach poza akademickich.
Jakie masz plany na przyszłość? W jakim kierunku
chcesz się rozwijać?
Mam nadzieję, że wszystkie wszczęte inicjatywy przetrwają jak
najdłużej i na nich chciałbym się skupić.
Dziękujemy za rozmowę.

Piotr Mosur doktoryzuje się u prof. Grzegorza Klamana

Krótko o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz, co skończyłeś?
Piotr Tadeusz Mosur, urodzony 1990 roku w Sosnowcu, choć
wszędzie zaznaczam, że w Sarnowie, żeby podkreślić przynależność do tego urokliwego miejsca. Studiowałem malarstwo
na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, u prof. M. Modela, potem u prof. H. Cześnika i prof. J. Baucia. Ukończyłem ASP dyplomem „Zwulgaryzowany Przedmiot Pożądania” na Intermedia,
u prof. Grzegorza Klamana, a obecnie doktoryzuję się u niego.
Opowiedz o tym czym się zajmujesz?
Prócz doktoratu udało mi się dosyć prężnie — jak mi się
zdaje — wejść w kulturalne życie Gdańska, i nie tylko, wraz
z przyjacielem Piotrem Szymonem Mańczakiem powołaliśmy do życia wiele podmiotów m.in. autorską jednostkę
edukacyjną „Umiejętnik” czy Galerię UL, znajdującą się w samym centrum Gdańska, która działa już od roku, ponadto,
od tego roku jesteśmy odpowiedzialni za cykl debat „Skala
Beauforta”, które są organizowane w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Jestem również mocno związany z Instytutem Sztuki
Wyspa, który od 35 lat działa na terenie Trójmiasta i nie tylko.
Co spowodowało, że zdecydowałeś się poświęcić życie
sztuce?
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Jeden z obrazów prezentowanych na wystawie
„Chodząc depczesz Polskę”
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PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU NASZYM MIESZKAŃCOM
ZBLIŻA SIĘ OKRES ROZLICZENIOW Y Z URZĘDEM SK ARBOW YM. PRZYPOMINAMY,
ŻE SKŁADA JĄC PIT MOŻNA PRZEK AZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ T YCH,
K TÓRZY TEGO POTRZEBUJĄ.

Konrad

1%

KRS: 0000280475
CEL SZCZEGÓŁOWY DLA 1% PODATKU: KONRAD KOTUŁA

Konrad od urodzenia cierpi na bardzo rzadką, złożoną wadę układu kostnego pod
postacią hemimelii strzałkowej (typ 3C). Jedyną jego szansą na normalne życie jest
operacja w USA. Jej koszt wynosi 800 000 zł, dla rodziców to kwota nieosiągalna.
Państwa pomoc może sprawić, że życie Konrada będzie wyglądało normalnie.

Konrada można wesprzeć przekazując darowiznę na konto fundacji „Kochaj
Życie” 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002 z dopiskiem „dla Konrada Kotuła
wpłaty od darczyńców” oraz przekazując 1% podatku. Zbiórka charytatywna
prowadzona jest również na portalu siepomaga.pl

1%

Wiktoria

KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY DLA 1% PODATKU: 24451 KUBIK WIKTORIA
Wiktoria urodziła się 26 marca 2014 roku. W pierwszej dobie życia została zoperowana
w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z powodu niedrożności jelita.
Niestety okazało się, że jej jelito cienkie nie było niedrożne, ale martwe i zostało w
całości usunięte. Obecnie Wiktoria jest karmiona pozajelitowo, przy pomocy cewnika
wprowadzonego na stałe do żyły centralnej. Codzienna pielęgnacja i karmienie
wymagają zachowania specjalnych procedur, ze względu na bardzo duże ryzyko zakażeń
i powikłań zagrażających jej życiu.
Wiktoria nie je i nie pije, tak jak inne dzieci. Nie zna smaku jedzenia. Jej jedzenie to płyn
podawany bezpośrednio do krwiobiegu, przez 20 godzin dziennie, za pomocą specjalnej
pompy. Jedyną szansą na normalne życie jest przeszczep jelita cienkiego. Wiktoria
i jej rodzice będą wdzięczni za pomoc w zbieraniu środków na leczenie, rehabilitację,
a w przyszłości przeszczep.

Wiktoria jest podopieczną fundacji „Zdążyć z Pomocą”. Konto, na które można wpłacać darowizny: Alior Banks S.A
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem „24451 Kubik Wiktoria darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.
Pomocy można również udzielić zbierając nakrętki lub przekazując 1% podatku.

Marcela Kruczek (redaktor naczelna)
Agnieszka Rzeszutek (redakcja)
Monika Korpak (skład)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji
nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym
dla redakcji czasie i kolejności lub odmowy ich publikacji.
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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 Grafpress
NAKŁAD: 4000 egz.

WAŻNE 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
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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Kacper

1%

KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY DLA 1% PODATKU: 10193 SZCZYPA KACPER

Kacper urodził się 5 stycznia 2000 roku. W wieku 3 lat został zdiagnozowany
niego autyzm wczesnodziecięcy. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju.
Kacper nadal nie mówi, ma problemy z integracją sensoryczną, czyli czuciem
własnego ciała. Jest pod opieką kilku specjalistów. Dzięki dotychczasowej terapii
i prywatnemu leczeniu przejawia już zachowanie społeczne, nawiązuje kontakt i dużo więcej rozumie. Dla rodziców to nadzieja,
że Kacper ma jeszcze szansę być świadomym dzieckiem. Niestety leczenie i niektóre terapie nie są refundowane przez NFZ.
Dzięki wpłatom 1% podatku Kacper będzie mógł wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz korzystać z codziennej rehabilitacji,
terapii i leczenia.
u

Kacper jest pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Darowizny można wpłacać na konto Alior Bank S.A.
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem „10193 Szczypa Kacper darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.

1%

Ola

KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY DLA 1% PODATKU: 1335 MOSIOŁ OLA

Ola, studentka filologii angielskiej, potrzebuje wsparcia w walce o samodzielność
utraconą po urazie kręgosłupa. Możesz je okazać przekazując swój 1% podatku lub
darowiznę.

Ola jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Konto, na które
można wpłacać darowizny: Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z dopiskiem „1335 Mosioł Ola - pomoc i ochrona zdrowia”.

Magda

1%

KRS: 0000248546
CEL SZCZEGÓŁOWY DLA 1% PODATKU: MAGDA SOBCZYK

Magda Sobczyk urodziła się w 2010 roku jako zdrowe dziecko. W 11-miesiącu życia
zdiagnozowano u niej guza mózgu (brodawczak splotu naczyniówkowego komory bocznej
prawej).
Obecnie
Magda
korzysta
z
poradni
neurochirurgicznej,
neurologicznej,
endokrynologicznej, laryngologicznej, ortopedycznej, rehabilitacyjnej i okulistycznej
(przeszła też operację wydłużenia mięśnia w oku prawym) oraz ma niedowład lewostronny, a co za tym idzie krótsze kończyny
lewe. Dlatego tak ważna dla niej w okresie wzrostu jest systematyczna rehabilitacja, której koszty są bardzo wysokie.

Magdę można wesprzeć przekazując 1% podatku lub dobrowolną darowiznę na subkonto Fundacji ISKIERKA,
ING Bank Śląski 45 1050 0099 6781 1000 1000 0263 z dopiskiem „dla Magdy Sobczyk”.

1%

Kuba

KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY DLA 1% PODATKU: 7695 SOBCZYK JAKUB

Jakub ma wadę genetyczną i cierpi na wiele schorzeń, m.in. tzw. Syndrom Pierre-Robina
i epilepsję. Potrzebna jest stała rehabilitacja i leczenie pod opieką wielu lekarzy specjalistów
m.in. w dwóch klinikach w Warszawie – Instytucie Matki i Dziecka oraz Centrum Słuchu i Mowy.
Konieczność rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu medycznego oraz częstych wyjazdów do
Warszawy powoduje wysokie wydatki, które bez przekazania 1% podatku byłyby trudne do
sfinansowania. Kuba posiada specjalne konto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

