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egzemplarz bezpłatny

ROZPOCZĘTO BUDOWĘ ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W PSARACH
Po wielu staraniach budowa żłobka i przedszkola w Psarach staje się faktem. 25 kwietnia podpisano umowę na
wartą blisko 6 mln 700 tys. zł inwestycję, a w maju rozpoczęto prace budowlane.

Prace ziemne związane z budową fundamentów placówki

Podczas dotychczasowych prac
ogrodzono i uporządkowano teren,
a następnie rozpoczęto prace ziemne
związane z budową fundamentów.
3 czerwca, podczas Gminnego Dnia
Dziecka, zostanie uroczyście wmurowany akt erekcyjny pod budowę żłobka i przedszkola.
W ramach planowanego przedsięwzięcia powstanie dwukondygnacyjny,
wolnostojący i niepodpiwniczony budynek w kształcie prostokąta o wymiarach 42,54 x 19,44 m, wysokości 9,42 m
oraz powierzchni użytkowej 1418,44
m². Usytuowanie obiektu na działce
dobrano tak, by zapewniło jak najlepsze nasłonecznienie sal dydaktycznych.
Na parterze budynku powstaną dwa
oddziały żłobka dla 32 dzieci w wieku
od 12 do 36 miesięcy. Każdy z nich bę-
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dzie miał własną salę zabaw, łazienkę
oraz bezpośrednie wyjście na taras.
Wspólna dla obu oddziałów będzie sala
do odpoczynku. Dodatkowo na parterze pojawi się jadalnia i szatnia dla dzieci
uczęszczających do żłobka, ogólnodostępne toalety, pomieszczenia socjalne
dla pracowników, pralnie oraz kuchnia
z zapleczem gastronomicznym. Na piętrze pojawią się cztery oddziały przedszkolne dla 100 dzieci w wieku od 3 do
6 lat. Każdy oddział, w skład którego
wchodzi sala zabaw oraz pomieszczenie
sanitarne, pomieści po 25 maluchów.
Przedszkolaki będą mieć własną szatnię
i jadalnię. Dodatkowo na tej kondygnacji pojawi się część administracyjna dla
pracowników z zapleczem sanitarnym
oraz ogólnodostępne łazienki.
Budynek zaprojektowano tak, by
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mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Na jego terenie nie będzie
barier architektonicznych, wszystkie
posadzki na danej kondygnacji będą
na równym poziomie, a poruszanie się
pomiędzy piętrami umożliwi winda.
Wokół obiektu powstanie parking
z drogą dojazdową i 50 miejscami postojowymi oraz chodniki. Pojawi się
również plac zabaw z urządzeniami zabawowo-rekreacyjnymi.
W budynku zostanie wybudowana
kuchnia z zapleczem gastronomicznym, która pozwoli wyspecjalizowanemu personelowi na przygotowywanie
całodziennego wyżywienia dla maluchów.
Budowa placówki dla najmłodszych
mieszkańców gminy jest dla psarskiego samorządu priorytetowym zadaniem. W grudniu 2017 ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego
wyłoniono wykonawcę zadania. Swoje
oferty do Urzędu Gminy w Psarach złożyło aż 7 firm. Na początku marca komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej z nich. Do Krajowej Izby
Odwoławczej (KIO) w Warszawie zostało jednak złożone odwołanie przez jednego z oferentów, wobec dokonanego
wyboru. KIO przychyliła się do wniosku
odwoławczego wskazując, iż wybrany
wykonawca wprowadził w błąd komic.d. na str. 2
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sję przetargową w zakresie spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z wydanym wyrokiem należało unieważnić dotychczasowy wybór, ponownie zbadać złożone oferty
i wybrać nowego wykonawcę, którym
zostało konsorcjum firm AZI-BUD
Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BANIMEX Sp. z o.o.
z Będzina. Zgodnie z umową inwesty-

cja powstanie do 28 czerwca 2019 r.,
a jej koszt wyniesie 6 696 158,04 zł.
Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach
złożyli wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w wysokości
1 127 200 zł i w formie pożyczki w wysokości 1 127 200 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz o dotację
w kwocie 433 784,06 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. W tym roku planują również złożyć wniosek o dofinansowanie
w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „Maluch plus” , który zostanie ogłoszony pod koniec tego roku.
W ramach tego programu gmina liczy
na kolejne 600 tys. zł dotacji. Red.

ROZPOCZĘTO TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYŻOWICACH
Rozpoczęto, wartą blisko 1,2 mln zł, kompleksową modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. W tym roku planowany jest również montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Dzięki tym przedsięwzięciom szkoła stanie się bardziej ekologiczna.

Wykonywane są izolacje ścian piwnicznych budynku szkoły

Aktualnie wykonywane są izolacje
ścian piwnicznych oraz fundamenty
magazynu na sprzęt sportowy przy sali
gimnastycznej.
W ramach inwestycji zostaną ocieplone ściany zewnętrzne nadziemia
styropianem o grubości 8 cm, a piwnic
styrodurem o grubości 12 cm. Stropodach budynku w segmencie A zostanie ocieplony granulatem z wełny mineralnej o grubości 20 cm, a segment
B i sala gimnastyczna styropapą o grubości 24 cm. Ponadto zostaną wymienione drzwi zewnętrzne i wszystkie
okna, grzejniki, instalacja odgromowa
oraz oświetlenie. Przy sali gimnastycznej
zostanie dobudowany magazynek na
sprzęt sportowy o powierzchni 21 m².
- Termomodernizacja szkoły jest ważnym przedsięwzięciem dla uczniów,
rodziców i nauczycieli. - mówi Dorota

Pronobis-Kościńska, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach – Dzięki niemu poprawi się zarówno
efektywność energetyczna budynku jak
i jego estetyka. Cieszę się, że w przyszłym
roku w wakacje planowane są również
prace remontowe wewnątrz szkoły.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm NORM-HAUS Sp. z o.o. oraz
NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek z Olesna. Zgodnie z umową prace potrwają do 31 października,
a ich koszt wyniesie 1 187 000 zł. Zadanie to jest objęte unijną dotacją w wysokości 918 856,46 zł.
W tym roku planowany jest również
montaż ogniw fotowoltaicznych, do
produkcji energii elektrycznej, na dachu budynku. Wykonawca tego zadania
zostanie wyłoniony w drugiej połowie
roku. Również to zadanie objęte jest

85% unijną dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Rozwiązanie problemów z salą gimnastyczną
W związku z planowaną budową
wspomnianej instalacji OZE na dachu
sali gimnastycznej, sporządzono szczegółową analizę techniczną, dotyczącą
nośności konstrukcji stalowej dachu
pod kątem możliwości montażu paneli fotowoltaicznych. W sporządzonej
opinii technicznej stwierdzono, że konieczne jest natychmiastowe wzmocnienie konstrukcji dachu. Ze względu
na wykryte deformacje konstrukcji stalowej w trosce o bezpieczeństwo użytkowników, w marcu sala została wyłączona z użytkowania, a pracownicy
Urzędu Gminy niezwłocznie zlecili opracowanie dokumentacji technicznej
wzmocnienia konstrukcji dachu. Kompletny projekt budowlany został przekazany
psarskiemu
samorządowi
26 kwietnia, a 10 maja wyłoniono wykonawcę wzmocnienia dźwigarów
stalowych dachu sali, którym zostało
P.H.U. WŁODAREK Hubert Włodarek
z Kruszyna. Koszt tego przedsięwzięcia
wyniesie 59 990 zł, a termin zakończenia
prac zgodnie z umową to 16 lipca, chociaż wykonawca deklaruje wcześniejsze
wykonanie tej inwestycji. Red.
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GMINA PSARY OTRZYMA PONAD 4,2 MLN ZŁ UNIJNEJ DOTACJI NA 5 PROJEKTÓW
W maju ogłoszono listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Aż 5 gminnych inwestycji, dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych, otrzyma dotacje, których łączna wartość
wyniesie aż 4 201 401,20 zł.

Termomodernizacja remizy OSP
w Górze Siewierskiej

Bardzo się cieszę z decyzji, na którą
długo czekaliśmy, o dofinansowaniu
5 gminnych inwestycji. - mówi Urszula
Pawlik, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju – Otrzymanie tych pieniędzy
sprawi, że montaż finansowy umożliwiający realizację tych wszystkich
projektów stanie się faktem. Warto
dodać, że trwają już bardzo zaawansowane prace przy dwóch zadaniach
– termomodernizacji remiz w Górze
Siewierskiej i Strzyżowicach oraz ruszyło trzecie – szkoły w Strzyżowicach.
Natomiast termomodernizację byłej
szkoły w Goląszy Górnej, która została najwyżej ocenionym projektem
w tym naborze w całym województwie, planujemy rozpocząć pod koniec
tego roku. Największe dofinansowanie
zdobył program skierowany do mieszkańców. Dzięki 1,5 mln zł dotacji zostanie wymienionych 50 starych pieców
węglowych oraz zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii.
Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy OSP w Strzyżowicach otrzyma dofinansowanie
Pierwszy z projektów, który otrzyma dofinansowanie dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzyżowicach. Przedsięwzięcie
to obejmuje modernizację systemu
grzewczego, w tym wymianę starych
kotłów na nowe oraz montaż pompy
ciepła, ocieplenie ścian budynku, dachu i podłogi, wymianę okien, prze-

budowę instalacji gazowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
oraz instalacji fotowoltaicznej.
Warto wspomnieć, że w budynku
remizy OSP trwa budowa Centrum
Usług Społecznych, w postaci gminnego centrum kulturalno-szkoleniowego.
Powstaje tam sala audytoryjna dla ponad 200 widzów i konferencyjno-cateringowa. Łączny koszt przedsięwzięcia
wynosi 6 011 399,95 zł, z czego psarski samorząd pozyskał dofinansowania dwóch projektów w ramach RPO
WSL 2014-2020 – jeden w wysokości
693 477,65 zł na wspomnianą termomodernizację, a drugi w wysokości
738 147,48 zł na remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół
budynku w celu utworzenia Centrum
Usług Społecznych oraz dotację w wysokości 520 000 zł z Metropolitalnego
Funduszu Solidarności. Wykonawcą inwestycji jest firma Efekt Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich, a prace potrwają do
końca października.
Unijną dotacją zostanie wsparta
termomodernizacja remizy OSP
w Górze Siewierskiej
Kolejnym projektem, który zostanie
objęty dofinansowaniem jest termomodernizacja budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej.
W ramach tego przedsięwzięcia zostaną ocieplone ściany i dach, wymienio-

ne wszystkie okna i drzwi oraz instalacje grzewcze. Planowany jest również
montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz pompy ciepła.
Poza wspomnianą kompleksową
modernizacją energetyczną budynku
w Górze Siewierskiej trwają również
prace remontowe dzięki, którym powstanie tam nowa sala widowiskowa,
zespół pomieszczeń usług kulturalnych oraz zaplecze kuchenne o łącznej
powierzchni 753,38 m².
Wykonawcą inwestycji jest BIURO
SERWIS Izabela Jędrzejewska z Katowic, a jej koszt to 2 249 332,08 zł,
z czego 479 580,37 zł stanowi dotacja
w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz
1 mln zł z Metropolitalnego Funduszu
Solidarności. Zgodnie z umową prace
potrwają do końca lipca.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach zostanie
wsparta blisko 1 mln zł unijnej
dotacji
W maju rozpoczęły się prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach, która również zostanie wsparta dotacją w ramach RPO WSL
2014-2020. Więcej informacji na temat
tej inwestycji znajduje się na stronie 2.
Jesienią ruszą prace w budynku
byłej szkoły w Goląszy Górnej
Następnym przedsięwzięciem, które
c.d. na str. 4

Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy OSP w Strzyżowicach
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znalazło się na liście dofinansowanych
projektów jest termomodernizacja budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej.
Inwestycja ta zakłada remont pokrycia dachu, wymianę okien i drzwi, wykończenie elewacji zewnętrznej oraz
odtworzenie odgromienia. Ponadto
w budynku zostaną wymienione instalacje wody, centralnego ogrzewania
i oświetlenia, a istniejący piec na paliwo stałe zostanie zastąpiony kotłem
gazowym. Planowany jest również
montaż OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej.
Warto wspomnieć, że w byłej szkole w Goląszy Górnej prowadzone będą
jeszcze dwa inne projekty. Pierwszy
dotyczy remontu budynku ze zmianą
sposobu użytkowania, dzięki któremu
zostanie w nim utworzony klub aktywnego mieszkańca, w ramach którego
będzie działał klub seniora i bawialnia.
Drugi pozwoli na utworzenie mieszkania chronionego, które jest formą pomocy społecznej, przygotowującą pod
opieką specjalistów osoby tam mieszkające do prowadzenia samodzielnego
życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Łączny koszt tych przedsięwzięć
wynosi ponad 2,9 mln zł, z czego na
termomodernizację psarski samorząd otrzyma unijną dotację w kwocie
549 343,11 zł, a na utworzenie mieszkania chronionego 504 470,01 zł. Złożony
został też wniosek o dofinansowanie
na remont ze zmianą sposobu użytkowania w kwocie 1 100 055,27 zł w ra-

mach konkursu wspierającego unijnymi środkami przedsięwzięcia z zakresu
rewitalizacji.
Kolejny program
dotacji dla mieszkańców
otrzyma dofinansowanie
Niezwykle ważnym dla psarskiego
samorządu projektem, który również
otrzyma dofinansowanie jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na
terenie gminy Psary. Dzięki temu pełną
parą ruszy drugi z czterech programów,
w którym mieszkańcy mogą otrzymać
dotacje na modernizację swoich nieruchomości. W ramach tego zadania
zostanie wymienionych 50 pieców węglowych na 40 kotłów gazowowych
i 10 na biomasę oraz zostanie zainstalowanych 6 zestawów fotowoltaicznych

i 18 instalacji kolektorów słonecznych.
Wartość tego przedsięwzięcia wynosi
2 645 407,71 zł, z czego unijna dotacja
to aż 1 560 143,70 zł.
Wnioski złożone przez psarski samorząd ocenione bardzo wysoko
Warto zaznaczyć, że spośród 93 zakwalifikowanych do dofinansowania
projektów, aż 2 złożone przez psarski
samorząd, znalazły się w pierwszej
trójce najwyżej ocenionych. Pozostałe
również zdobyły bardzo wysoką ilość
przyznanych punktów. Wymienione
termomodernizacje przyczynią się
przede wszystkim do rozwiązania kluczowego problemu, jakim jest niski poziom efektywności energetycznej oraz
wysoka emisyjność i energochłonność
budynków. Przyniosą również nieocenione korzyści środowiskowe, dzięki
obniżonym poziomom emisji zanieczyszczeń. Red.

Pod koniec roku rozpoczną się prace w budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej

PODPISANO POROZUMIENIE W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ
I WODOCIĄGU W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ 913
Wójt gminy Psary podpisał porozumienie, które pozwoli, przy okazji przebudowy DW 913, na wymianę około
4,6 km sieci wodociągowej i budowę około 3,3 km kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Szosowej w Strzyżowicach oraz ul. Zwycięstwa w Psarach i Gródkowie. Takie rozwiązanie przyniesie gminie Psary ogromne oszczędności
finansowe.
Podpisane z Województwem Ślą- nej i wymiany wodociągu to wydatek jewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od
skim porozumienie reguluje zasady ponad 12 mln zł. Projektanci przebudo- skrzyżowania z DK nr 78 w miejscowspółpracy oraz zakres obowiązków wy DW 913 wydzielili, na zlecenie psar- wości Celiny do skrzyżowania z DK nr
pomiędzy stronami. Takie rozwiązanie skiego samorządu, wydatki związane 86”, złożony przez województwo śląjest niezwykle korzystne finansowo z robotami w pasie drogowym. Usu- skie, został zakwalifikowany do unijdla gminy Psary, ponieważ w związ- nęli również zakres robót wchodzący nego dofinansowania. Dzięki temu
ku ze wspólną realizacją tych zadań, w przebudowę drogi wojewódzkiej. możliwa będzie kompleksowa modergmina nie będzie pokrywała kosztów Dzięki temu koszt tego przedsięwzię- nizacja tego odcinka drogi. Według
odtworzeń nawierzchni drogi, zostaną cia dla gminy to około 6,5 mln zł. Po za- kosztorysów koszt inwestycji wyniesie
również znacznie ograniczone wydatki kończeniu prac psarski samorząd zleci 90 400 004,96 zł, z czego 50 150 000
związane z organizacją ruchu na czas także wykonanie przyłączy do posesji zł stanowi unijne dofinansowanie. W
Zarządzie Dróg Wojewódzkich trwają
prywatnych.
budowy.
Warto przypomnieć, że w sierpniu obecnie prace nad ogłoszeniem przeJak wynika z kosztorysów inwestorskich koszt budowy kanalizacji sanitar- 2017 r. projekt „Przebudowy drogi wo- targu na realizację tego zadania. Red.
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Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu w Parku Żurawiniec w Psarach, gdzie powstała między innymi ścieżka zdrowia składająca się z urządzeń rekreacji ruchowej oraz blisko 1,5 km alejek utwardzonych
kruszywem.
1430 mb alejek. Warto zaznaczyć, że ponowanym trasami. Wykonawcą tej
jest to materiał naturalny i dopuszczo- inwestycji był Zakład Gospodarki Kony do stosowania na terenach leśnych, munalnej w Psarach, a łączny koszt
który wykorzystują m.in. nadleśnic- wyniósł 106 100,85 zł.
twa do utwardzania leśnych szlaków.
W parku powstało miejsce, w któWzdłuż alejek pojawiło się 20 ławek rym można aktywnie spędzać czas
i koszy na śmieci. Wkrótce zostaną na świeżym powietrzu. Zapraszamy
również zamontowane dwie tablice wszystkich mieszkańców do takiej
informacyjne na których znajdzie się formy wypoczynku, ponieważ ruch
m.in. regulamin korzystania z parku i sport są najlepszą drogą do zdrowia
oraz jego mapa z zaznaczonymi pro- i dobrego samopoczucia. Red.

Alejki utwardzono kruszywem

Ścieżka zdrowia to 10 urządzeń
sportowo-rekreacyjnych, które usytuowano wzdłuż alejek parku. Składa
się z: drabinki pionowej, podwójnych
i pojedynczych poręczy gimnastycznych, drążka do podciągania, zestawu
do podciągania, słupków sprawnościowych, drabiny poziomej oraz zestawu sprawnościowego.
W ramach zagospodarowania terenu w Parku Żurawiniec wykorzystano 500 ton kruszywa na utwardzenie

W parku pojawiły się urządzenia sportowo-rekreacyjne i ławki

PRZY BYŁEJ SZKOLE W MALINOWICACH POWSTAJE MIEJSCE REKREACJI I WYPOCZYNKU
W maju rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem otoczenia byłej szkoły w Malinowicach. Dzięki temu
powstanie nowe miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli wypoczywać na świeżym powietrzu.

Wkrótce przy byłej szkole w Malinowicach pojawią się m.in. dwie altany i krąg ogniskowy

Podczas dotychczasowych prac wyznaczono geodezyjnie wszystkie elementy w terenie oraz rozebrano starą
nawierzchnię utwardzoną z trelinki.
Przystąpiono również do przebudowy

przyłącza wody do budynku.
W ramach przedsięwzięcia powstaną
dwie zadaszone altany z instalacjami
elektrycznymi, murowany grill i krąg
ogniskowy o średnicy 4,5 m. Teren zy-

ska nowe ogrodzenie z bramą i dwiema
furtkami, chodniki, dwa parkingi z 24
miejscami postojowymi, oświetlenie
i monitoring oraz ławki, kosze na śmieci
i poidełko. Stary zbiornik na nieczystości zostanie zastąpiony nowym, powstanie wiata na kontenery do gromadzenia
odpadów oraz zostaną przebudowane
przyłącza gazu i wody. Planowana jest
również przebudowa dwóch zjazdów
publicznych z ulicy Szkolnej i peronu
przystanku autobusowego.
Zgodnie z umową prace potrwają
do 31 sierpnia, a ich koszt wyniesie
714 407, 60 zł, z czego 367 755 zł stanowić będzie pozyskana unijna dotacja w ramach Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą
inwestycji jest firma „DUET” Usługi
Drogowo-Mostowe mgr inż. Grzegorz
Lorenty z Zawiercia. Red.
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RADNI JEDNOGŁOŚNIE UDZIELILI WÓJTOWI ABSOLUTORIUM
24 maja odbyła się XLI sesja Rady Gminy Psary, na której radni pozytywnie ocenili pracę wójta Tomasza Sadłonia
przy wykonaniu budżetu gminy w roku 2017. Już po raz ósmy z rzędu, jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Wójt otrzymał jednogłośne absolutorium

Tradycyjnie o tej porze roku przyszedł
czas na pełne finansowe podsumowanie roku poprzedniego. Na sesji Rady
Gminy Psary, która odbyła się 24 maja
w Ośrodku Kultury w Dąbiu, radni po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
Komisji Rewizyjnej odnośnie realizacji
budżetu gminy w 2017 r., jednogłośnie
podjęli uchwałę o udzielenie wójtowi
gminy Psary absolutorium.
Dochody znacząco w górę
Rok 2017 był niezwykle udany dla
gminy Psary pod względem finansowym, zarówno w zakresie planowanych
dochodów jak i realizacji wydatków.
Kolejny rok z rzędu dochody gminy
znacząco wzrosły i wyniosły 47,8 mln zł,
z czego dochody bieżące to 43,4 mln,
a dochody majątkowe to 4,4 mln zł.
W ubiegłym roku wzrósł udział gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych aż o prawie 2 mln zł. Dla porównania w roku 2016, wyniósł on
13,9 mln zł, a w 2017 aż 15,87 mln zł.
Kolejnym, wartym uwagi, wskaźnikiem
jest dochód uzyskany ze sprzedaży
gminnych działek budowlanych, który sięgnął 3 mln 80 tys. zł. Świadczy to
o coraz większej liczbie mieszkańców, ich
zamożności oraz prowadzeniu skutecznej polityki, która sprzyja osiedlaniu się
w gminie Psary i płaceniu podatków
zgodnie z miejscem zamieszkania. Ponadto na konto psarskiego samorządu
wpłynęło 1,26 mln zł z krajowych i unijnych dotacji, co jest początkiem spływu unijnego wsparcia z obecnej perspektywy finansowania, które w latach

2017-19 jest szacowane na 16 mln zł.
Zrealizowane wydatki i rozchody budżetu gminy w 2017 r. wyniosły 55,8 mln
zł, z czego rekordowo wysoka kwota, sięgająca 16,4 mln zł, została przeznaczona na wydatki majątkowe, czyli innymi
słowy na inwestycje i przedsięwzięcia
budowlane. Różnica pomiędzy bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami,
czyli tzw. nadwyżka operacyjna wyniosła
4,8 mln zł, co stanowi ponad 10% wykonanych dochodów bieżących gminy w
2017 r. i świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej gminy Psary.
Miniony rok to także czas budowy
3 centrów logistycznych na terenie gminy, z których pierwsze firmy Lidl działa
już pełną parą zatrudniając blisko 200
osób. Płacony przez właścicieli tych hal
magazynowych podatek od nieruchomości wykorzystywanych pod działalność gospodarczą stanowi niezwykle
ważny strukturalny wzrost dochodów
własnych gminy, który już każdego roku
zasilał będzie gminny budżet. Wspomniane trzy hale zapłacą łącznie
w 2019 r. około 3 mln zł podatku od nieruchomości, a tworząca się przy Drodze
Krajowej nr 86 strefa gospodarcza rozwija się dynamicznie i szybko.
Aby zbilansować budżet konieczna była emisja obligacji i zaciągnięcie
umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w łącznej kwocie 9,3 mln zł. Przychody
te były znacznie niższe od planowanych,
ze względu na wyższe niż zakładano do-

chody gminy, a także przejście płatności za niektóre zadania budowlane na
2018 rok. Dług gminy na koniec
2017 roku wyniósł 16,2 mln zł.
W 2017 r. zrealizowano wiele kluczowych zadań we wszystkich możliwych
obszarach, w których gmina może być
aktywna. To rok, w którym rozpoczęto
realizację 3 letniego planu inwestycyjnego na lata 2017-2019 o wartości oko-

W połowie 2017 r. otwarto centrum
dystrybucyjne firmy Lidl

ło 60 mln zł, obejmującego ponad 70
zadań budowlanych. W ubiegłym roku
wydatki majątkowe sięgnęły 16,4 mln
zł i stanowiły blisko 30% wszystkich wydatków gminy, co najlepiej świadczy o
wysokim tempie rozwoju gminy Psary.
Psarski samorząd nieprzerwanie inwestuje w budowy i remonty dróg
W ubiegłym roku na ten cel wydac.d. na str. 7

Ulica Wspólna w Gródkowie po zakończeniu budowy
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Ogniwa fotowoltaiczne zamontowano m.in. na szkole w Sarnowie
c.d. ze str. 6

no 3,3 mln zł, a największym przedsięwzięciem z zakresu infrastruktury
drogowej była budowa ul. Podwale
w Strzyżowicach połączona z budową
sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
i odwodnienia rejonu skrzyżowania
ul. Podwale z ul. Rogoźnicką za ponad 1,8 mln zł. Wybudowano również
ul. Wspólną w Psarach i Gródkowie za

W 2017 rozpoczęto budowę wodociągu
z Dąbia do Malinowic

ponad 1 mln zł, utwardzono 12 odcinków dróg o długości 2,8 km kruszywem lub frezem asfaltowym w Brzękowicach Dolnych, Strzyżowicach, Dąbiu,
Goląszy Dolnej, Gródkowie, Górze
Siewierskiej, Psarach i Malinowicach,
wykonano odwodnienie ul. Podgórnej
w Sarnowie, zatokę manewrową
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Strzyżowicach, nowy parking przy
ośrodku zdrowia w Psarach oraz wybrukowano alejki i teren wokół kaplicy
na cmentarzu w Strzyżowicach. Ponadto przygotowano projekt budowy
kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w pasie DW 913, który będzie
realizowany równocześnie z planowaną przebudową tej drogi przez Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Prawie 1,8 mln zł na gospodarkę
wodno-kanalizacyjną
W ubiegłym roku pełną parą ruszyła realizacja 3 zadań, za ponad
3 mln 370 tys. zł, polegających na
budowie sieci wodociągowej wraz
z przyłączami o łącznej długości 15 km.
Zakład Gospodarki Komunalnej własnymi siłami wykonał odcinki wodociągu
o długości 1,2 km na ulicach: Południowej w Gródkowie, Polnej i Górnej
w Psarach, Skowronków w Preczowie,
Bukowej w Malinowicach, Strzyżowickiej na granicy Psar i Będzina oraz zakupił 420 wodomierzy radiowych i zestaw
do odczytu zdalnego. Powstała także
dokumentacja techniczna budowy odcinków sieci wodociągowej o długości
10 km w Gródkowie, Malinowicach,
Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej
i Preczowie oraz trwały intensywne prace przy opracowywaniu dokumentacji
technicznej dla budowy blisko 25 km
sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Podjęto wiele przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska
Bardzo ważna dla władz gminy jest
ochrona środowiska, dlatego w ubiegłym roku powstało oświetlenie hybrydowe w Psarach na ul. Irysów, rozpoczęto kompleksową modernizację
energetyczną 4 gminnych budynków
oraz zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na przedszkolu w Sarnowie,
szkołach w Psarach, Sarnowie i Gródkowie oraz Urzędzie Gminy Psary. Dzięki
programowi dotacji dla mieszkańców
na termomodernizację prywatnych
budynków mieszkalnych docieplono
ściany, dachy, wymieniono okna i drzwi
w 51 budynkach mieszkalnych za blisko
1,6 mln zł.

Termomodernizacja OSP
w Górze Siewierskiej

Znaczna część zrealizowanych
inwestycji
dotyczyła
kultury,
edukacji, sportu i bezpieczeństwa
mieszkańców
Największą inwestycją, którą rozpoczęto w ubiegłym roku, jest budowa
c.d. na str. 8

Budowa nowego przedszkola w Gródkowie kosztowała blisko 1,5 mln zł
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Zakupiono nowy lekki wóz pożarniczy
dla OSP Preczów
c.d. ze str. 7

Centrum Usług Społecznych za ponad 6
mln zł, gdzie powstanie m.in. nowoczesna sala szkoleniowo-koncertowa z salą
bankietową. Ruszyła także przebudowa
i termomodernizacja remizy OSP w Górze Siewierskiej za blisko 2 mln 250 tys.
zł oraz wyremontowano i w pełni wyposażono kuchnię w budynku remizy
OSP w Psarach. Powstał również projekt
budowlany budynku Centrum Edukacji
Ekologicznej w Górze Siewierskiej, który
będzie częścią projektu „Zagłębiowskiego Parku Linearnego” rewitalizującego
obszar doliny Przemszy i Brynicy.
Wydatki na przedsięwzięcia remontowo-budowlane w oświacie wyniosły
około 1,8 mln zł. Kluczową inwestycją
w 2017 r. w zakresie edukacji była budowa
przedszkola przy Szkole Podstawowej
w Gródkowie za blisko 1,4 mln zł. Ponadto przekształcono gimnazjum w Psarach
w szkołę podstawową, w przyziemiach
sarnowskiego przedszkola urządzono
harcówkę, na placu szkolnym w Sarnowie wykonano nasadzenia, a w Gródkowie powstała nowoczesna pracownia
biologiczna tzw „Zielona Pracownia”.

Dzięki programowi „Aktywna tablica”
zakupiono tablice interaktywne, rzutniki i ekrany dla 4 szkół.
W ubiegłym roku kompleksowo
przebudowano i zmodernizowano stadion w Strzyżowicach za ponad 1 mln
200 tys. zł, rozpoczęto przebudowę stadionu w Sarnowie oraz zagospodarowano plac przy remizie OSP w Psarach,
gdzie powstał m.in. pierwszy w gminie
skatepark. Zamontowano również system automatycznego nawadniania na
stadionie LKS Iskra Psary.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zakupiono 2 wozy ratowniczo-gaśnicze. Pierwszy z nich, ciężki

Mniejsze
prace
remontowe
i modernizacyjne
Oprócz wspomnianych inwestycji
wykonano również szereg mniejszych
prac remontowych i modernizacyjnych, m.in. wyremontowano kaplicę
na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach, wykonano nowe posadzki
przemysłowe w garażach OSP w Dąbiu
oraz zamontowano klimatyzację i nowoczesne nagłośnienie w pomieszczeniach budynku byłej szkoły w Malinowicach.
2018 rok niesie kolejne gigantyczne
wyzwania rozwojowe, a plan wydatków
majątkowych sięga 30 mln zł, co stano-

Kosztem 1,2 mln zł przebudowano stadion w Strzyżowicach

trafił do OSP w Strzyżowicach. Warto
zaznaczyć, że na samochód o wartości
około 845 tys. zł psarski samorząd pozyskał aż trzy dotacje o łącznej wartości
838 tys. zł. Drugi lekki wóz trafił natomiast do OSP w Preczowie. Ponadto
rozbudowano gminny system monitoringu, dzięki czemu już 56 miejsc użyteczności publicznej jest nim objęta.

Skatepark w Psarach

wi przeszło 40% wszystkich wydatków
gminy w tym roku.
O budżetowe podsumowanie roku
2017 i sytuację finansową gminy zapytaliśmy skarbnika gminy Joannę Przybyłek: Rok ubiegły był dla nas bardzo
udany – dochody bieżące gminy wzrosły oraz znacznie przekroczyły wydatki bieżące i zanotowaliśmy przeszło
4,8 milionową nadwyżkę operacyjną.
To już 4 rok z rzędu, kiedy osiągamy
podobny wynik, co świadczy o stabilnej kondycji gminnych finansów,
a będzie jeszcze lepiej, ponieważ od
2018 r. pojawiają się wreszcie dochody
z podatku od nieruchomości od hal
magazynowych ze strefy gospodarczej
przy DK86. Taki stan naszych finansów
daje nam bezpieczeństwo w realizacji
bieżących zadań gminy i pozwala realizować bardzo wiele przedsięwzięć
budowlanych z udziałem dotacji unijnych, by w pełni wykorzystać ogromną szansę rozwojową jaką te ostatnie
duże pieniądze pomocowe dają polskim gminom. Red.

INFORMACJA
Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 grudnia 2017 r. Urząd Gminy w Psarach nie ma kuriera. Cała korespondencja
wychodząca z urzędu jest dostarczana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9

INFORMACJE
PONAD 350 KOLARZY W PSARACH NA STARCIE WYŚCIGU SZOSOWEGO
Kilkuset uczestników, zacięta rywalizacja i piękna, kolarska pogoda – w Psarach rozegrano wyścig w kolarstwie szosowym, Bike Atelier Road Race.
Wyścig ten był już XIV edycją Mistrzostw Kolarskich w gminie Psary. Rozgrywany był on na wymagającej, pofałdowanej, 19-kilometrowej pętli, ze startem
i metą przy stadionie tamtejszej Iskry. Impreza była przeznaczona dla wszystkich,
zarówno kolarzy, którzy trenują i ścigają
się regularnie, jak i dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w kolarstwie
szosowym. Swoje wyścigi miały także
dzieci, które rywalizowały na krótszych
dystansach w miasteczku zawodów.
- Wiele osób rezygnuje ze startu
w wyścigach szosowych, bojąc się tego,
że będzie odstawać poziomem od pozostałych uczestników. Organizując tę
imprezę chcieliśmy dać początkującym
możliwość przełamania swoich obaw,
przygotowując dla nich różne warianty
dystansów. Dzięki temu każdy mógł posmakować tej szosowej szybkości i atmosfery w peletonie – mówi Dariusz Leśniewski, organizator wyścigu Bike Atelier
Road. – Dystans 95, czy też 76 kilometrów
był natomiast bardzo zachęcający dla doświadczonych kolarzy, którzy mogli pomiędzy sobą rywalizować przy wyższych
prędkościach. Cieszymy się, że pojawili się
u nas i tacy i tacy, pogoda dopisała i wiele

Przeszło 350 zawodników rywalizowało w różnych kategoriach wiekowych
o Puchar Wójta Gminy Psary

osób mogło aktywnie spędzić weekend.
Najmocniejsi zawodnicy zmierzyli się
z trasą o długości 95 km (5 pętli), a zawodnicy z innych kategorii mieli do pokonania 76 km (4 pętle), 56 km (3 pętle) lub
19 km (1 pętla).
Na najdłuższym dystansie zwyciężył
Litwin, Eduard Alickun, który wjechał
na metę samotnie, z przewagą blisko
30 sekund nad drugim Michałem Kucewiczem. Podium uzupełnił Mateusz Poręba.
Na odcinku 76 km najlepszy był Grzegorz
Bednarczyk, który ograł na finiszowych
metrach Mirosława Wójciaka. 57-km dystans najszybciej pokonał Adam Barcicki.
Zwyciężył on po sprincie z 5-osobowej

grupki. Wśród pań triumfowała Żaneta
Juszkiewicz. W kategorii HOBBY, w wyścigu na 19 kilometrów, pierwsze miejsce
wywalczył natomiast Wojciech Szczegielniak.
O tym, że poziom rywalizacji był wysoki niech świadczy fakt, że na starcie stanęło kilku kolarzy z bogatą sportową przeszłością. Wysokie lokaty zajęli m.in. były
mistrz Polski i uczestnik mistrzostw świata (1970, 1971), Zbigniew Krzeszowiec,
czy też uczestnicy Tour de Pologne, Adam
Wolański i Jerzy Jagieła. W zmaganiach
brało także udział wielu zawodników z
licencją Masters, Polskiego Związku Kolarskiego. www.bikeateliermaraton.pl

NOWELIZACJA USTAWY O PRAWIE ŁOWIECKIM
Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo Łowieckie dotyczące szacowania szkód łowieckich.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami - szacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania – dokonuje zespół składający się z:
1. sołtysa (właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody)
2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
3. właściciela (posiadacza) gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.
Wniosek dotyczący szacowania szkód poszkodowany właściciel lub posiadacz gruntów składa do Urzędu Gminy Psary. Wniosek powinien zostać złożony na kancelarię urzędu bez zbędnej zwłoki, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.
Wniosek, o którym mowa zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
O złożonym wniosku urząd bezzwłocznie informuje sołtysa, który o wizji w terenie zawiadamia właściciela (posiadacza)
gruntów rolnych oraz dzierżawcę (zarządcę) obwodu łowieckiego w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
otrzymania wniosku przez Urząd Gminy.
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Urząd Gminy.
Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego, przy czym w przypadku szkód wyrządzonych
w płodach rolnych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.
Właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia
podpisania protokołu.
Jeżeli nie wniesiono odwołania - wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego w terminie
30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego.
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SKATEPARK W PSARACH OFICJALNIE OTWARTY

11 maja uroczyście otwarto kompleks rekreacyjno-sportowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, w którym powstał m.in. pierwszy w gminie skatepark. Obiekt został zagospodarowany tak, by mogli z niego korzystać
wszyscy mieszkańcy gminy – zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci znajdą tu coś odpowiedniego dla siebie.

Uroczyste otwarcie zostało połączone z piknikiem rodzinnym

W listopadzie ubiegłego roku zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Psarach, a w maju tego
roku nastąpiło oficjalne otwarcie tego
obiektu. Uroczystość została połączona
z piknikiem rodzinnym uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Psarach.
Na początku imprezy głos zabrały: dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach Helena Warczok
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej
w Psarach Ewa Wawrzak. Następnie list
wójta skierowany do zgromadzonych
gości odczytała zastępca wójta Marta
Szymiec. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętno-

ści muzyczne, teatralne i sportowe.
Przyszedł również czas na symboliczne
przecięcie wstęgi przez pięcioosobową
delegację, w skład której weszli: zastępca wójta Marta Szymiec, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, komendant Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Psarach Tomasz Kot, sołtys
Psar Mirosława Sokołowska oraz dyrektor GBP w Psarach Helena Warczok.
Warto wspomnieć, że na powstałym
obiekcie mieści się obecnie skatepark
z sześcioma urządzeniami, ogrodzony
plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią,
siłownia zewnętrzna dla dorosłych oraz
nowa, brukowana nawierzchnia pod
scenę mobilną. Ponadto zamontowano tam bramę rozsuwaną elektrycznie

dla Ochotniczej Straży Pożarnej i skorygowano wjazd dla wozów strażackich.
Zbudowano chodniki, drogę wjazdową, parking dla 14 samochodów oraz
obiekty małej architektury. Odnowiono
również istniejące elementy ekspozycji zabytków pożarnictwa, teren zyskał
nowe oświetlenie, monitoring oraz
ogrodzenie z furtką wejściową i dwoma
bramami wjazdowymi. Powstał także
chodnik przy zatoce autobusowej. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł blisko
1 mln 100 000 zł.
Inwestycja ta jest kontynuacją prac
remontowych, realizowanych przez
władze samorządowe na tym obiekcie
od wielu lat. Przez ten czas modernizacji uległ budynek remizy OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach. Od
2013 r. rozbudowano go o nową klatkę
schodową, wybudowano w nim nowe
pomieszczenia socjalne dla strażaków
oraz Publiczny Punkt Dostępu do Internetu z 20 stanowiskami komputerowymi i stanowiskiem dla animatora. Nowe
oblicze zyskała również sala bankietowa
i kuchnia w remizie OSP.
Prosimy osoby korzystające ze skateparku o zapoznanie się z regulaminem,
który znajduje się przy wejściu na teren obiektu. Przypominamy, że każda
z osób, która korzysta z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy
przez cały czas jazdy. Red.

W GMINIE PSARY ZAWIESZONO PONAD 550 FLAG
W gminie Psary zawieszono ponad 550 flag, by uświetnić majowe święta państwowe.
Tradycyjnie już na terenie gminy
Psary zawieszono flagi państwowe
przy wszystkich głównych drogach
w gminie, a także przy szkołach, kościołach, budynkach Ochotniczych
Straży Pożarnych, stadionach, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Gminnym Ośrodku Kultury oraz Urzędzie
Gminy w Psarach, by uświetnić majowe
święta państwowe.
W 2016 r. psarski samorząd zakupił
250 flag narodowych, rok później
dokupił kolejne 250, a w tym roku
60. Dzięki temu systematycznie zwiększa się obszar naszej gminy, który jest
przystrojony narodowymi barwami
podczas świąt państwowych.

Zachęcamy mieszkańców gminy Psary, by podczas świąt państwowych także
wywieszali flagi przy swoich domach, nadając tym samym należytą rangę ważnym
wydarzeniom w naszym kraju i jednocześnie uatrakcyjniając nasze otoczenie.
Przypominamy jednak, że flaga państwowa podlega ochronie prawnej.
Zniszczenie jej lub obelżywe traktowanie uznawane jest jako obraza narodu i podlega karze. Polskie prawo nie
przewiduje jednocześnie kar za brak
wywieszonej flagi narodowej w dniu
świąt lub uroczystości państwowych.
Intencją ustawodawcy było, aby gest ten
wynikał z woli samych obywateli, a nie
z przymusu. Red.

Flagi zawieszone w Dąbiu

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary”

NR 8/I/2017/2018

JAK SZEROKI POLSKI KRAJ, TAK SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJ
3 maja 1791 r. została uchwalona
pierwsza w Europie, a druga na świecie
konstytucja, która była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski
osłabionej po I rozbiorze. Była próbą
ratowania Rzeczypospolitej. Z tej okazji
w 227 rocznicę tego wydarzenia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyły się uroczyste obchody tego
święta. Uroczystość rozpoczęła się od
wprowadzenia sztandarów oraz odśpiewania hymnu. Następnie zostało odczytane przemówienie wójta gminy Psary
Tomasza Sadłonia, który podkreślił rolę
„małych ojczyzn” w budowaniu silnej
Polski.
Następnie, występ artystyczno-taneczny uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie przybliżył
zaproszonym gościom i uczestnikom
spotkania uroczyste chwile jakie towarzyszyły wszystkim mieszkańcom stolicy
w dniu uchwalenia konstytucji 3 maja.

Wielki aplauz publiczności wzbudził
polonez w wykonaniu uczniów klas
I i IV, którzy w pięknych strojach z epoki prezentowali się znakomicie. Finałowy taniec do piosenki pt. ,,Pisk Orła

Białego” w wykonaniu uczennic z klasy
IV wzruszył wielu i był doskonałym
zwieńczeniem wspólnego świętowania
tego ważnego wydarzenia w dziejach
naszej Ojczyzny. SP Sarnów

w warsztatach rękodzieła artystycznego, które odbywają się w Osikowej
Dolinie. Osikowa Dolina to miejsce,
które urzekło przedszkolaki swoją niezwykłą naturalnością i ciepłem drew-

na osikowego. Dzięki uczestnictwu
w warsztatach, mieli możliwość zapoznania się z mało znaną techniką
rękodzielnictwa z tego naturalnego
surowca. Po krótkiej prelekcji z prezentacją multimedialną pod opieką
instruktorów, dzieci dzięki oryginalnej
technice wykonali różnorodne dekoracje i ozdoby z naturalnych wiórów
drewna osikowego. Były to motyle
oraz koszyczek. Następnie pracowały na heblarce. Warsztaty w Osikowej
Dolinie to niezapomniana lekcja, nauki tradycji połączona z możliwością
rozwoju zdolności: artystycznych,
kreatywnych i manualnych. Pobyt
w tym urokliwym miejscu i możliwość
wzięcia udziału w ww. warsztatach na
zawsze pozostanie w pamięci dzieci.
ZSP Sarnów

OSIKOWA DOLINA
10 kwietnia wychowankowie grupy
„Mądre Sowy” z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, wyjechali się na wycieczkę do
Koziegłów. Celem wyprawy był udział
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GŁOS SZKOLNY
NAUCZYCIELSKIE DNI PAMIĘCI I POKOJU

27–29 kwietnia odbyły się XXXIII
Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju.
Jak co roku, nauczyciele i uczniowie
oddali hołd poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej
w obozach zagłady, gettach, łagrach
oraz wielu innych miejscach kaźni
i masowej egzekucji. Uroczystość organizowana jest przez Zarząd Oddziału ZNP w Bielsku–Białej wspólnie z Zarządem Okręgu Śląskiego ZNP z okazji
rocznicy śmierci w obozie nauczyciela
Mariana Batki.
27 kwietnia o godz. 11.00 na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz ruszył spod
Bramy Głównej Marsz Milczenia,
który przeszedł pod Ścianę Śmierci,
Blok XI i Tablicę Pamiątkową. O godz.
13.00 nastąpił przejazd do Brzezinki.
W Brzezince na terenie Muzeum Au-

schwitz-Birkenau uczestnicy NDPiP
oddali hołd pomordowanym, w tym
nauczycielom i wychowawcom. W tegorocznych obchodach wzięła udział

delegacja oddziałów gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej im. marszałka
j. Piłsudskiego w Psarach z pocztem
sztandarowym i harcerzami. SP Psary

cje historyczne utrwaliły się na dłużej.
Większość trasy uczniowie pokonali
pieszo, jednak prawdziwą atrakcją okazała się podziemna kolejka. Zwiedzanie
kopalni zakończyło się pobytem w Komorze Ważyn. Po obiadokolacji zapewniono zabawę na podziemnym boisku
sportowym oraz zjazd 140-metrową
zjeżdżalnią. Nocleg 250 m pod ziemią
był ekscytujący.
Piątkowy poranek rozpoczął się
w towarzystwie dwóch flisaków, którzy

przeprawili uczniów łodzią przez zalaną solanką komorę. W trakcie podróży
przekazali wiele informacji na temat
pracy górników.
Drugą część wycieczki spędzili
w Krakowie. Spacerując ulicami miasta,
podziwiali jego piękno. Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie podziemi
Rynku Głównego, które zachwyciły interaktywną trasą i cennymi znaleziskami.
Każdemu uczniowi polecamy taką podróż w czasie. SP Psary

WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI
26 kwietnia klasa 2a (oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Psarach)
udała się na wycieczkę do Kopalni Soli
w Bochni. Wyjazd miał charakter edukacyjny i leczniczy.
Nocny pobyt w Bochni rozpoczęliśmy od zwiedzania zabytkowej kopalni. Unikatowe komory solne, wykute
w cennym kruszcu kaplice, rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze
stworzyły podziemne miasto. Ekspozycja multimedialna sprawiła, że informa-

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE...
Czas wycieczek szkolnych to świetna
okazja do poznania pięknych i ciekawych
zakątków naszego kraju. Uczniowie klas

IV ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, w dniach 7-8 maja, odkrywali
piękno i magię Wrocławia na dwudniowej wycieczce. Oczywiście jednym
z głównych punktów programu było
odwiedzenie Panoramy Racławickiej. To
jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie
można podziwiać wspaniałe malowidło
ukazujące bitwę pod Racławicami. Dla
naszych młodych wycieczkowiczów była
to doskonała lekcja historii, podczas której z uwagą słuchali opowieści lektora
o tym, co znajduje się przed nimi. Z radością poinformowali o dostrzeżonym
fragmencie obrazu, który znajduje się
w ich podręczniku do historii. Będąc we
Wrocławiu odwiedzili również najstarszy
w Polsce Ogród Zoologiczny. Ten 33–
hektarowy obszar „zamieszkuje” ponad
10 tysięcy zwierząt z blisko 1150 ga-

tunków. Uczniowie byli zachwyceni,
a większość zwierząt „znalazła się” na pamiątkowych zdjęciach niemalże każdego
uczestnika wycieczki. Ogromne wrażenie wywarło na wszystkich Afrykarium
– jedyne na świecie oceanarium poświęcone wyłącznie faunie Afryki.
Wrocław to duże i piękne miasto
z wieloma ciekawymi miejscami do
zwiedzenia. Na trasie wycieczki było
więc wiele innych atrakcji, jak chociażby: Ostrów Tumski, Ratusz, Hala Stulecia,
Park Szczytnicki, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wytwórnia
Filmów Fabularnych oraz liczne kościoły
i katedry.
Pełni wrażeń i wspomnień, opaleni
pięknym majowym słońcem, czwartoklasiści wrócili do szkoły w oczekiwaniu
na kolejną przygodę. SP Strzyżowice

GŁOS SZKOLNY
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GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY „PRZYJACIELE PRZYRODY”
W Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wiele
uwagi poświęca się obszarom związanym z przyrodą. Rozszerzanie tej
świadomości wśród dzieci jest bardzo
ważne, gdyż przedszkolaki wykazują
duże zainteresowanie otaczającym je
światem. Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia sprzyja
wzmożonym działaniom proekologicznym. Dlatego też 19 kwietnia z inicjatywy radnego Aleksandra Jewaka
w przedszkolu zorganizowano pierwszy Gminny Konkurs Ekologiczny „Przyjaciele Przyrody”. Konkurs swoim patronatem objął wójt gminy Psary Tomasz
Sadłoń. Celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia
i ekologii wśród przedszkolaków,
kształtowanie samodzielnego myślenia i pracy w zespole oraz zacieśnienie
współpracy z innymi placówkami
przedszkolnymi. W konkursie uczestniczyły dzieci 6-letnie z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka
w Strzyżowicach, z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Dąbiu, dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Gródkowie oraz gospodarze – dzieci
z Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Puchatka w Sarnowie. W trakcie trwania konkursu, podczas prowadzonych

konkurencji panowała rywalizacja, ale
i radość ze wspólnej zabawy. Dzieci
wykorzystywały swoją wiedzę podczas
wielu zadań. Za prawidłowy przebieg
konkursu odpowiedzialne było jury
w składzie: sekretarz gminy Psary Mirella Barańska–Sorn, radny gminy Psary Aleksander Jewak, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dąbiu Joanna Marcin-kowska oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie
Małgorzata Barańska.
Swoje zmagania drużyny rozpoczęły
od prezentacji wcześniej przygotowanego „EKO –STWORKA”. Każda grupa
wykazała się pomysłowością, kreatywnością oraz wiedzą przyrodniczą.
W trakcie kolejnych zadań dzieci między innymi segregowały odpady, łą-

czyły w pary dorosłe zwierzęta z ich
potomstwem, wskazywały zwierzęta,
które budzą się na wiosnę ze snu zimowego, rozpoznawały odgłosy zwierząt,
a na koniec wykazały się umiejętnością
sadzenia kwiatów do doniczek.
Punktem kulminacyjnym było złożenie ślubowania Przyjaciela Przyrody
oraz ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród. Każda grupa wykazała się szeroką wiedzą, dlatego też jury przyznało
wszystkim I miejsce. Uczestnicy dostali
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Sponsorem nagród był Urząd Gminy Psary.
W trakcie spotkania panowała atmosfera zabawy, która pozwoliła zaprezentować swoją wiedzę o otaczającym środowisku i umiejętności wykorzystania
jej w praktyce. ZSP Sarnów

GMINNY KONKURS REGIONALNY
17 kwietnia odbyła się VI edycja
Gminnego Konkursu Regionalnego.
Trzyosobowe drużyny z klas V szkół
podstawowych gminy Psary wykazały się wiedzą na temat historii Zagłębia Dąbrowskiego oraz gminy Psary.
Uczestnicy doskonale poradzili sobie

we wszystkich konkurencjach, między
innymi: rozwiązywali rebusy i krzyżówki, rozpoznawali słynnych Zagłębiaków, przyporządkowywali zabytki
do miejscowości, w których się znajdują. Uczniowie wykazali się również
ogromną wiedzą na temat znajomo-

ści legend, a także dawnych zwyczajów i tradycji świątecznych. Wszystkie
drużyny wykazały się bardzo dobrą
znajomością historii naszego regionu. Miejsce pierwsze zajęła drużyna
z Gródkowa, miejsce drugie drużyna ze
Strzyżowic, a miejsce trzecie ex aequo
drużyny z Dąbia i Sarnowa. Zmaganiom przyglądali się: przewodniczący
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, sekretarz gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Anna Nagły, Grażyna Trzcionka
oraz Teresa Kosmala-Gąsior. Oprawa
artystyczna konkursu związana była
z naszą ojczyzną – nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jak co roku goście oraz uczestnicy
smakowali tradycyjnych potraw regionalnych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i dziękujemy za udział
w konkursie. SP Dąbie
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GŁOS SZKOLNY
PRZEDSZKOLACY Z DĄBIA W MUZEUM CHLEBA

7 maja przedszkolaki z oddziałów
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu odwiedziły Muzeum
Chleba w Radzionkowie. Przewodniczka ubrana w tradycyjny strój śląski,
ciekawie opowiadała o licznie zgromadzonych eksponatach. Milusińscy

z ciekawością słuchali jej opowieści.
Największe emocje wzbudziły warsztaty, podczas których dzieci własnoręcznie formowały chlebowe warkocze
i układały je na blasze do pieczenia.
Z niecierpliwością oczekiwały na swoje
wypieki, które wykonane były bardzo

starannie. Po zakończeniu zwiedzania
muzeum nadeszła chwila, aby spróbować tych pyszności. Wszystkim bardzo
smakowały chlebowe warkocze. Dzięki wycieczce dzieci poznały zwyczaje
i tradycje związane z wypiekaniem
chleba. SP Dąbie

PRZEGLĄD PIEŚNI, PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ
25 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się VIII
Przegląd Pieśni, Piosenki Patriotycznej,
Żołnierskiej i Harcerskiej organizowany
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
1 w Strzyżowicach. Wzięły w nim udział
wszystkie placówki oświatowe gminy
Psary. Wykonano 24 utwory. Uczniowie
pięknie zaprezentowali się śpiewając
solowo, grupowo (klasa IIIc, zuchy, harcerze), grając na instrumentach (flecie,
gitarze, akordeonie i dzwonkach chromatycznych).
W roku obchodów setnej rocznicy od-

zyskania niepodległości pieśni i piosenki
doskonale zobrazowały naszą przeszłość
naznaczoną walką, wyrzeczeniami, cierpieniem, radościami oraz sukcesami wielu pokoleń Polaków.
Rozstrzygnięto również konkurs historyczny „Twarze Niepodległości”. Nagrodzone prace można było podziwiać
na okolicznościowej wystawie. Pierwsze
miejsce zajęła Julia Wozak (SP Gródków),
drugie Szymon Skórka (SP Psary), a trzecie Jakub Ucieszyński (SP Strzyżowice).
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i opiekunom. ZSP Strzyżowice

najstarszych grup przedszkolnych
w apelu „Witaj Maj Trzeci Maj” przygotowanym przez uczniów klasy IVb. Sówki i Jeżyki z dużym zaangażowaniem
i skupieniem wysłuchały wierszy i piosenek, które przybliżyły im historię
uchwalenia drugiej na
świecie konstytucji.
Miłą niespodzianką była
wizyta radnego Roberta
Zielińskiego, który obdarował dzieci biało-czerwonymi balonikami, przy
pomocy których przedszkolaki utworzyły flagę.
Ich szkolni koledzy, idąc w
ich ślady również utworzyli
żywą flagę, wykorzystując białe i czerwone kartki
papieru. To już szkolna tra-

dycja.
Korzystając z pięknej pogody,
przedszkolaki oraz uczniowie wyruszyli na spacer ulicami Gródkowa, niosąc w rączkach baloniki i biało–czerwone flagi. SP Gródków

ŚWIĘTO FLAGI W GRÓDKOWIE
Setna rocznica odzyskania przez
Polską niepodległości to wspaniała
okazja, aby symbole narodowe przybliżyć najmłodszym. W tygodniu poprzedzającym Dzień Flagi oraz rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej
w Gródkowie uczestniczyły w zajęciach, których tematem była Ojczyzna.
Żabki, Liski, Sówki i Jeżyki wysłuchały
wybranych legend opowiadających
historie dotyczące powstania państwa
polskiego. Obejrzały ilustracje przedstawiające ciekawe budowle i charakterystyczne obiekty oraz poznały stroje ludowe wybranych regionów Polski.
Dzieci przygotowały piękne prace plastyczne przedstawiające symbole narodowe: flagę i godło.
Zwieńczeniem zajęć był udział
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KULTURA
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE PSARY
3 maja w gminie Psary uroczyście obchodzono kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Korowód udał się do Ośrodka Kultury w Sarnowie

Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. Jezusa
Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie przez proboszcza ks. Andrzeja Ciszewskiego. Po mszy wszyscy
zgromadzeni udali się w korowodzie,
prowadzonym przez wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Wojciecha Kameckiego, do Ośrodka Kultury
w Sarnowie na część artystyczną.
Uroczystości w ośrodku kultury rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie przemówienie wójta
gminy Psary Tomasza Sadłonia odczytała zastępca wójta Marta Szymiec.

W przemówieniu wójt odniósł się do
chlubnych tradycji demokracji w Polsce i ich znaczenia dla obecnego harmonijnego rozwoju gminy Psary.
Zebrani goście obejrzeli również
bogaty program artystyczny, przygotowany przez uczniów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie,
drużynę zuchową „Leśne Skrzaty” ze
Strzyżowic oraz zespoły śpiewacze:
„Zagłębianki” i „Od… Do...”.
W uroczystościach obchodów
Święta Konstytucji w gminie Psary
wzięli udział: dyrektor biura poselskiego marszałek Barbary Dolniak

Anna Krzemińska, zastępca wójta
Marta Szymiec, przewodniczący Rady
Gminy Psary Jacenty Kubica wraz
z radnymi, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy Joanna
Przybyłek, żona wójta Anna Dziuk-Sadłoń, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Psary,
sołtysi, poczty sztandarowe: placówek oświatowych z terenu gminy Psary, OSP, KGW, Akcji Katolickiej i Zagłębiowskiego Związku Pszczelarzy oraz
prezesi, naczelnicy, strażacy z terenu
gminy, członkinie KGW i członkowie
zespołów artystycznych działających
pod auspicjami GOK Gminy Psary,
a także zgromadzeni goście. GOK

Wśród uczestników obchodów nie
zabrakło zuchów

KULFON, KULFON CO Z CIEBIE WYROSŁO?
9 maja, ku wielkiej radości najmłodszych czytelników, gościem psarskiej biblioteki był Andrzej Marek Grabowski. Gościł już po raz drugi i po raz kolejny nie zawiódł swoich czytelników. Przeciwnie, wzbudził ogromny
entuzjazm do literatury i czytania książek.
Pisarz w niezwykły sposób wciągnął
uczestników spotkania w świat swojej
twórczości, a pisze nie tylko dla najmłodszych czytelników, ale również
tych starszych w wieku gimnazjalnym.
Jego książka pt. „Wojna na Pięknym
Brzegu”, opowiadająca o latach wojny
na warszawskim Żoliborzu, zdobyła
w zeszłym roku prestiżową nagrodę
fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”
i w wielu szkołach stała się lekturą
uzupełniającą.
Największą furorę zrobiły jednak
jego najsłynniejsze postacie, takie
jak Kulfon czy Kot Budzik. Dzieci reagowały na nie bardzo żywiołowo.
I nie tylko one, gdyż ich wychowawczynie i opiekunowie, którzy dorastali
w latach 80. i 90. doskonale pamiętają
tych bajkowych bohaterów, do któ-

rych należą jeszcze Pan Tik Tak i Profesor Ciekawski.
Pisarz miał tak duże audytorium, że
z wielbicielami swojej twórczości spotkał się dwa razy, najpierw w psarskiej

bibliotece, a później w Ośrodku Kultury w Sarnowie. Kolejkom po autografy
nie było końca i wszyscy koniecznie
chcieli mieć z nim pamiątkowe zdjęcie. GBP

Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim
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KULTURA
GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA W PSARACH

5 maja na stadionie LKS Iskra Psary wszystkie zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Psary obchodziły swoje święto.
Obchody rozpoczął przejazd na
sygnale kolumny samochodów strażackich na stadion LKS Iskra Psary. Następnie komendant gminny OSP druh
Tomasz Kot wprowadził oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Psary
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej
z Góry Siewierskiej i złożył meldunek
wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zdzisławowi Banasiowi.
Z powodów zdrowotnych na święcie
strażackim nie mógł być obecny wójt
gminy Psary Tomasz Sadłoń, dlatego
w jego imieniu przemówienie wygłosiła zastępca wójta Marta Szymiec. Na-

Święto rozpoczął uroczysty przemarsz

Strażacy z jednostki OSP Dąbie

stępnie głos zabrał wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zdzisław
Banaś.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne zespołów działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury Gminy Psary. Na scenie
w repertuarze przygotowanym specjalnie dla druhów strażaków wystąpiły
zespoły śpiewacze: Dąbie, Zagłębianki,
Strzyżowiczanie, Nasz Gródków, Brzękowianie, Tęcza z Psar, Od… Do... oraz
Kapela Gródków.
Wszyscy uczestnicy obchodów
Gminnego Dnia Strażaka mogli rów-

nież obejrzeć i wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez strażaków.
Druhowie z OSP Sarnów zaprezentowali dzieciom kurtynę wodną i działanie turbowentylatora oddymiającego,
z kolei OSP Psary i OSP Strzyżowice przygotowały zabawy dla dzieci. Największe
wrażenie na uczestnikach święta zrobił pokaz gaszenia rozgrzanego oleju,
w którym ogień wybuchł na kilka metrów w górę oraz akcja w wykonaniu
druhów strażaków z OSP Goląsza–Brzękowice, podczas której pokazali jak wygląda akcja ratowniczo-gaśnicza przy
wypadku samochodowym. GOK

ZUZIA WOJTECZEK NAGRODZONA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Sukces na koncie Zuzi Wojteczek, uczestniczki warsztatów ceramicznych organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury i prowadzonych w Szkole Podstawowej w Dąbiu oraz jej instruktorki Magdaleny Trzcionki. Młoda artystka
została nagrodzona nagrodą główną w ogólnopolskim konkursie plastycznym z cyklu „Ziemia jest jedna – magia
roślin KWIAT”.
To była już piętnasta edycja konkursu
organizowanego przez wrocławski Młodzieżowy Dom Kultury. W tym roku zgłoszono do niego 775 prac z 92 placówek
w Polsce. Jury wybrało spośród nich najlepsze i nagrodziło ich autorów.
Wśród laureatów znalazła się Zuzia
Wojteczek, która uczęszcza na zajęcia
prowadzone w placówce partnerskiej już
od blisko 5 lat. Serdecznie gratulujemy.

Zajęcia z ceramiki dla dzieci są przykładem dobrej praktyki, współpracy między
ośrodkiem kultury, a szkołą. Dzieci zaraz po lekcjach mają możliwość udziału
w zajęciach z ceramiki. Tego typu warsztaty w tej chwili odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie oraz
w szkołach podstawowych w Dąbiu
i Psarach. Chętni mogą zapisywać swoje
dzieci na tego typu zajęcia. MT

Zuzia Wojteczek z nagrodą

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA BOLESŁAWA CIEPIELI
Bolesław Ciepiela otrzymał nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
25 kwietnia Bolesław Ciepiela
podczas Sesji Rady Miejskiej Będzina, w 660-lecie Będzina, otrzymał
prestiżową nagrodę za osiągnięcia
w dziedzinie kultury.

Nagrodę w postaci statuetki Jana
Dormana wręczyli prezydent Będzina i przewodniczący Rady Miejskiej.
Bolesław Ciepiela odebrał ją osobiście w obecności członków Klubu

Regionalistów, którzy przekazali mu
kwiaty i gratulacje. Był również czas
na wspólne pamiątkowe zdjęcie
wszystkich nagrodzonych z terenu
miasta Będzina. BC
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WYWIAD
SPOTKANIE Z JOANNĄ OLECH

Joanna Olech, autorka książek i podręczników dla dzieci i młodzieży, była gościem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach.
Na spotkaniu autorskim, które odbyło się 23 kwietnia, pisarka ujęła uczestników swoją bezpośredniością, niezwykłym talentem do opowiadania historii,
a także swymi zdolnościami ilustratorskimi.
Poprzez liczne zagadki i minikonkursy, które autorka ogłaszała w trakcie
spotkania, opowiadała nie tylko o swojej najpopularniejszej książce dla dzieci
pt. „Dynastia Miziołków”, która nota
bene stała się lekturą szkolną, ale także o swej najnowszej twórczości, czyli
świeżo wydanej powieści pt. „Tarantula,
Klops i Herkules”.
Joanna Olech współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Rzeczpospolitą” i „Nowymi książkami”. Za

Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści Joanny Olech

swoją twórczość zdobyła wiele nagród
i wyróżnień, m. in. nagrodę im. Kornela

Makuszyńskiego i nagrodę specjalną
Polskiej Sekcji IBBY. GBP

SZABLA, MUNDUR I TOKIO 2020...
Samorząd Psar chcąc wesprzeć finansowo młodych sportowców z naszego terenu po raz kolejny podpisał umowy sponsorskie z trójka z nich: tenisistą Janem Kopcikiem, sprinterką Moniką Szczęsną i szablistką Angeliką Wątor.
O sportowej pasji, planach na przyszłość rozmawiamy dziś z mistrzynią szabli.
byłam dzieckiem, którego wszędzie rzenie zrealizować z czego jestem
było pełno. Od początku szukałam bardzo zadowolona i dumna.
tego jedynego sportu, w którym
GGP: Jak to wszystko pogodzić ze
będę mogła zatrzymać się na dłu- sobą, znaleźć na to czas?
żej. Szermierka była sportem, który
AW: Myślę, że brak czasu to dobra
urzekł mnie swoją oryginalnością od wymówka. Wystarczy tylko chcieć
samego początku. Sport ten jest bar- i dobrze zorganizować sobie każdy
dzo wymagający, złożony, potrzeb- dzień.
na jest nie tylko motoryka, ale także
GGP: Wzięłaś również udział w kiltaktyka, technika i silna psychika.
ku sesjach zdjęciowych?
GGP: Sport nie jest jedynym zaAW: Wielokrotnie zauważyłam, że
jęciem w Twoim życiu. Studiujesz ludzie zwracają większą uwagę na
psychologię i zostałaś zawodowym zdjęcia niż na treść. Dlatego kiedy
żołnierzem. Co skłoniło Cię do tych publikuje coś ważnego staram się
wyborów?
post umieścić wraz ze zdjęciem. Mój
AW: Myślę, że każdy z nas w życiu sport jest mało popularny więc statrafia na swoją strefę komfortu. To ram się angażować w różne projekty
hamuje nas i nie jesteśmy w stanie fotograficzne, aby go promować.
dalej się rozwijać i sprawdzać w inGGP: Za dwa lata Tokio?
nych dziedzinach. Kiedy tylko czuje,
AW: Za dwa lata Tokio ale przede
że staje w miejscu staram się wy- mną jeszcze kwalifikacje, które odbić z mojej strefy komfortu i szukać będą się za rok. Myślę, że teraz to cel,
nowych zadań. Nigdy nie wiemy co który sobie obieram.
przyda nam się w przyszłości. Myślę,
GGP: A jak sobie wyobrażasz swoAngelika Wątor
że studia na Akademii Wychowania ją przyszłość?
AW: Na razie nie chcę planować
Głos Gminy Psary: Jak wyglądał Fizycznego oraz Psychologia w WSH
początek Twojej przygody z szer- to podstawa, aby w przyszłości pra- swojej przyszłości. Co chwilę dostaję
mierką, od początku wiedziałaś, że cować kompleksowo z zawodnika- nowe szanse, które staram się wykomi. A na dzień dzisiejszy pomagam rzystywać. Wiadomo, że mam kilka
chcesz uprawiać tą dyscyplinę?
Angelika Wątor: Od zawsze lubi- sobie. Co do mojego zawodu to od pomysłów na bliższą i dalszą przyłam sport, zarówno dyscypliny indy- zawsze chciałam być w służbach szłość, ale myślę, że czas zweryfikuje
widualne jak i drużynowe. Podobno mundurowych. Udało mi się to ma- co jest dla mnie najlepsze. Red.
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SPORT
BIEG Z FLAGĄ UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY PSARY

Dzień Flagi, który jest obchodzony 2 maja, uczniowie i przedszkolaki z gminy Psary uczcili zawodami sportowymi.
8 maja na stadionie sportowym
LKS Iskra Psary odbyły się zawody
sportowe „Bieg z flagą”. W szranki stanęli przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjaliści
z gminy Psary. To jedna z wielu imprez,
które w tym roku są organizowane
z okazji 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego.
W ramach „Biegu z flagą” odbyły
się również mistrzostwa gminy Psary szkół podstawowych w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
i dziewcząt. Organizatorem zawodów
była Szkoła Podstawowa w Psarach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
Uczniowie i przedszkolaki Dzień Flagi uczcili zawodami
zwycięzcom i uczestnikom! Red.

MAJÓWKA Z ZUMBĄ W PRECZOWIE
1 maja na boisku wielofunkcyjnym w Preczowie odbyła się kolejna edycja „Majówki z zumbą”, która została
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.
Tegoroczną edycję imprezy po- Staniszewska,
która
poderwała jówki do blisko dwugodzinnego tańca
prowadziła
Dagmara
Wysocka– wszystkie uczestniczki zumbowej ma- w latynoskich rytmach. Panie biorące
udział w wydarzeniu zgodnie przyznały, że czas spędzony na majówkowej zumbie był dla nich świetną
zabawą, a tak duża dawka ruchu na
świeżym powietrzu, w pięknym wiosennym słońcu dała im mnóstwo pozytywnej energii na następne dni.
Wszystkim miłośnikom zumby,
którzy chcieliby poćwiczyć wspólnie
z prowadzącą zumbową majówkę
instruktorką Dagmarą, zapraszamy
na zajęcia z zumby w każdy czwartek
do Ośrodka Kultury w Dąbiu w godzinach 18:00-19:00 w cenie 40 zł za
Uczestniczki tegorocznej edycji „Majówki z Zumbą”
miesiąc. GOK

DZIEŃ JOGI W GMINIE PSARY - 17 CZERWCA 2018
Dołącz do grona ćwiczących jogę na całym świecie! Spotykamy się na terenie OSP w Dąbiu. Niedziela, godz. 16.00.
Międzynarodowy Dzień Jogi organizowany jest w gminie Psary po raz
drugi. Zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na kondycję. Proszę zabrać wygodny strój, matę do
jogi lub koc.
Spotkanie będzie miało charakter
pikniku, więc można przynieść zdrowe ciasto :)
Jogę poprowadzi instruktor Iwona
Kwaśny, która na co dzień organizuje
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Gródkowie. Szczegóły na FB Joga
Aktywność dla ciała i umysłu
w ogrodzie. Red.
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SPORT
ZAWODNICY AKADEMII PIŁKARSKIEJ W PSARACH WZIĘLI UDZIAŁ W II PIKNIKU WYBITNEGO
PIŁKARZA ŚLĄSKA

Zawodnicy Akademii Piłkarskiej w Psarach majówkę rozpoczęli na sportowo. 1 maja na stadionie
LKS Przemsza Siewierz odbył się II Piknik Wybitnego Piłkarza Śląska, który jest organizowany przez Śląski
Związek Piłki Nożnej w Katowicach oraz w tym roku przez gminę Siewierz.
Punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczęła swoje zmagania drużyna Żaczków,
którą wspierali z trybun starsi koledzy.
Najmłodsi zawodnicy wygrali wszystkie
mecze, a następnie w spotkaniu finałowym pokonali lidera drugiej grupy, tym
samym zdobywając mistrzostwo swojego rocznika. Ideą całego turnieju była
przede wszystkim dobra zabawa, dlatego wszyscy zawodnicy wrócili z pamiątkowymi medalami i koszulkami.
Po krótkiej sesji zdjęciowej przyszła
pora na grupę Orlików, w której psarska Akademia wystawiła aż dwie drużyny. W ostatnim meczu oba zespoły
spotkały się na boisku, tworząc jedyne
w całym turnieju derby. Po uhonorowaniu wszystkich zawodników przyszła kolej na Oldbojów 40+ i mecz Śląsk kontra

Zawodnicy Akademii Piłkarskiej w Psarach na II Pikniku Wybitnego Piłkarza Śląska

Małopolska, który uroczyście rozpoczęli
legendarni piłkarze Stanisław Oślizło
i Jan Banaś.
Po udanym dniu, na młodych piłkarzy czekała jeszcze jedna niespodzian-

ka. Swoje zmagania w turnieju mogli
obejrzeć w wieczornym wydaniu Wiadomości Sportowych w TVP Katowice.
Niektórzy z zawodników zadebiutowali
w udzielaniu wywiadów. GOK

INAUGURACJA WIOSENNEJ RUNDY ROZGRYWEK LIGOWYCH ŻAKÓW NA STADIONIE LKS ISKRA
PSARY
22 kwietnia organizacja i oficjalne rozpoczęcie rudny wiosennej rozgrywek ligowych w Podokręgu Sosnowiec przypadła najmłodszej grupie Żaków ze Sportowej Gminy Psary. Na początku wszystkie drużyny z grupy
D, które przez najbliższe tygodnie będą ze sobą rywalizować o awans do finału, zostały uroczyście przywitane.

Żaczki rozpoczęły rundę wiosenną

W losowaniu piłkarzom z gminnej
akademii przypadły drużyny: KS Mydlice, MUKP Dąbrowa Górnicza, Czarni

Sosnowiec oraz znany z rundy jesiennej
zespół RKS Grodziec. Na dwóch równoległych boiskach każdy z zespołów roze-

grał 4 mecze trwające po 15 min.
Nie tylko pogoda w tym dniu spisała
się na medal. W przyjaznej atmosferze,
zdrowej rywalizacji i grze fair play żaczki
zwyciężyły we wszystkich spotkaniach.
Najwięcej trudności przysporzył zawodnikom zespół RKS Grodziec, który w końcowych minutach udało się pokonać
2:1. Trzeba jednak zaznaczyć, że żadna
z drużyn tak łatwo nie oddała 3 punktów. Piłkarze swoje zwycięstwo zadedykowali koledze ze Sportowej Gminy
Psary Antosiowi Jędruszce, który dzień
wcześniej złamał rękę i dopingował zawodników z trybun. I Turniej Żaczków
w Psarach zakończył się uśmiechem na
twarzy u wszystkich dzieci. GOK

RUNDA WIOSENNA ROZGRYWEK GMINNYCH ZESPOŁÓW A I B KLASY DOBIEGA KOŃCA
Mecze piłkarskich rozgrywek ligowych rundy wiosennej w sezonie 2017/2018 trwają w najlepsze. W tym
sezonie na stadionach piłkarskich o kolejne punkty walczą gminne drużyny grające w A i B klasie.
Rozgrywki piłkarskiej A i B klasy
w tym sezonie przynoszą wszystkim kibicom wiele emocji. KS Preczów, już na
3 kolejki przed zakończeniem rundy wiosennej, zapewnił sobie awans do A klasy,
a KS Sarnów dzielnie walczył o awans do

ligi okręgowej, jednak w tym sezonie się
nie powiodło. KS Gminy Psary i Iskra Psary w przyszłym sezonie ponownie zagrają w A klasie.
Po 27 kolejce sezonu 2017/2018
grający w A klasie: KS Sarnów zajmu-

je 5. miejsce z 51 pkt, KS Gminy Psary
13. z 19 pkt, a Iskra Psary uplasowała się na 14. pozycji z 14 pkt. Grający
w B klasie: KS Preczów zajmuje 1. miejsce z 71 pkt, KS Gminy Psary II 8. z 31 pkt,
a Jedność Strzyżowice 11. z 28 pkt. Red.
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OGŁOSZENIA

