
Mocno zaawansowaną inwestycją jest 
budowa miejsca wypoczynku dla miesz-
kańców za budynkiem byłej szkoły w Go-
ląszy Górnej, obok istniejącego boiska 
wielofunkcyjnego oraz placu zabaw. Pra-
cownicy – wyłonionej w drodze przetar-
gu – firmy DROGREM wybudowali już 
krąg ogniskowy, budynek gospodarczy 
oraz altanę, przy której wkrótce pojawi 
się także stacjonarny grill. W ramach tej 
inwestycji zamontowane zostaną również 
urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki 
i kosze na śmieci. Powstanie nowe ogro-
dzenie, instalacja elektryczna oraz moni-
toring. Koszt robót z  zakupem urządzeń 
wyniesie 307 076,32 zł. Zgodnie z umo-
wą inwestycja zostanie ukończona do 
29.05.2015 r.

Drugie przedsięwzięcie stanowią roz-
poczęte również w marcu prace przy 
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej 
wokół budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Preczowie. Na placu przy remi-
zie do końca czerwca ma powstać nowe 
boisko wielofunkcyjne z bezpieczną na-

wierzchnią z poliuretanu oraz nowy wy-
jazd dla wozów strażackich na ul. Szkolną. 
Istniejący plac zabaw zostanie powiększo-
ny i wzbogaci się o urządzenia do fitnes-

su na świeżym powietrzu, a także ławki 
i inne miejsca do odpoczynku. W ramach 
tego zadania przewidziano również za-
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W 2015 r. do realizacji przeznaczono łącznie aż pięć dużych inwestycji związanych z lepszym wykorzystaniem 
przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne mieszkańców o wartości ok. 2 mln zł. W przy-
padku czterech przedsięwzięć objętych łączną dotacją unijną w wysokości blisko 1 mln zł prace budowlane już się 
rozpoczęły.

Prace nad budową drogi dojazdowej do budynku LKS Błyskawica Preczów

PoWStAją StREfy WyPoCZyNku dlA MIESZkAńCóW

ciąg dalszy na str. 2
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kup zadaszonej i mobilnej sceny letniej. 
Pierwsze efekty robót są już widoczne. 
Do tej pory zlikwidowano stare ogro-
dzenie, a budowlańcy wykonują podbu-
dowę pod drogę dojazdową do garażu 
straży pożarnej. Koszt zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej przy OSP 
w Preczowie wyniesie 723 240 zł, ale 
znaczna część funduszy będzie pocho-
dziła z dotacji unijnej. Te prace mają się 
zakończyć do 16.06.2015 r.

Pod koniec marca rozpoczęła się tak-
że budowa placu publicznego w Malino-
wicach na terenie po zasypanych stawach 
przy kaplicy. W tym miejscu powstanie 
zjazd z kostki betonowej do parkingu 
z płyt ażurowych, nieopodal którego 
wybudowany zostanie plac zabaw wraz 
z ogrodzeniem, a w jego pobliżu pojawią 
się ławki i kosze na śmieci. Metamor-
fozę przejdzie także pobliska zatoka 
autobusowa, która zostanie przebudo-
wana i zyska nową wiatę przystankową. 
Drobny remont przejdzie także pobli-
skie zejście do poboru wody źródlanej 
oraz dojście do krzyża. Aby miejsce to 
zyskało jeszcze bardziej na estetyce, na 
pozostałym terenie zielonym nasadzone 

zostaną ozdobne krzewy. Wykonawcą 
tej inwestycji jest firma Saternus Di-
stribution z Chorzowa, koszt wykona-
nia prac z zakupem urządzeń wyniesie 
129 949,50 zł. 

Najwcześniej rozpoczętym zadaniem 
budowlanym w tym roku związanym 
z lepszym wykorzystaniem przestrze-
ni publicznej jest inwestycja przy szatni 
Błyskawicy Preczów. Od lutego powsta-
je tam centrum kształcenia piłkarskiego 
dla młodzieży starszej. Na obiekcie zo-

staną wybudowane trybuny dla widzów, 
piłkochwyty, ogrodzenie z siatki oraz 
nawierzchnia z kostki przy budynku 
szatni i pod trybunami. Całkowity koszt 
prac wyniesie 530 235 zł i zostaną one 
zakończone do 29 maja 2015 r. Na tę 
inwestycję gmina również pozyskała fun-
dusze unijne. Obecnie ekipa budowlana 
firmy BUD KOM s.c. z Czeladzi pracu-
je nad budową drogi wewnętrznej oraz 
parkingów, a wkrótce rozpocznie się bu-
dowa zjazdu z ul. Szkolnej na teren bo-
iska – całość wykonana zostanie z kostki 
brukowej.

„Realizowane przez gminę Psary in-
westycje pozwolą na organizowanie co-
rocznych festynów czy innych wydarzeń 
społeczno-kulturalnych w dużo lepszych 
warunkach niż miało to miejsce dotych-
czas. Jestem ponadto przekonany, że 
dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, 
obiekty te będą służyły do codziennego 
odpoczynku i rekreacji dla osób w każ-
dym wieku”. – powiedział Wójt Gminy 
Psary Tomasz Sadłoń.

Wszystkie wymienione wyżej pro-
jekty posiadają dofinansowanie z fundu-
szów Unii Europejskiej w łącznej kwocie  
blisko 1 miliona zł. Red.

INWEStyCjE

do 28.08.2015 r. powstanie obustronny chodnik w Sarnowie, który będzie przebiegał wzdłuż wschodniej części 
budynku przedszkola i połączy ul. Szkolną z ul. Wiejską w rejonie skrzyżowania z dk86.

PoWStANIE NoWy ChodNIk W SARNoWIE

c.d. ze str. 1 „Powstają strefy wypoczynku...”

Prace na placu przed remizą OSP w Preczowie

Prace w Goląszy Górnej, w miejscu przyszłej siłowni zewnętrznej

W zamówieniu uwzględniono budo-
wę chodnika z kostki betonowej o dłu-
gości 341,5 m i szerokość 2 m, wyko-
nanie koryta pod nawierzchnię oraz 
profilowanie terenu. Na jednym z od-
cinków w rejonie skrzyżowania z DK86 
nowy chodnik będzie biegł po trasie 
obecnego deptaka i w tym miejscu zo-

stanie on poszerzony do 4 m.
Chodnik ułatwi mieszkańcom Sarnowa 

poruszanie się pomiędzy ul. Szkolną i ul. 
Wiejską w Sarnowie, którą przecina trasa 
szybkiego ruchu. Dzięki tej inwestycji ro-
dzice oraz dzieci uczęszczające do przed-
szkola i szkoły podstawowej w Sarnowie 
będą mogły dojść do tych obiektów bez-

pieczniej i krótszą drogą.
12 marca br. rozstrzygnięto konkuren-

cyjny przetarg na wykonanie przedmio-
towego zadania. Oferty w postępowa-
niu złożyło 23 wykonawców, a najniższą 
cenę zaoferowała firma Zakład Robót 
Komunalnych BUD-KOM s.c. z Czeladzi 
w kwocie 92 000 zł brutto. Red.
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Tablica została zamontowana w sali 
„Tygrysków” i jest wykorzystywana 
w pracy dydaktycznej z przedszkolakami 
przez wszystkich nauczycieli. Dzięki niej, 
osoby prowadzące zajęcia mogą lepiej 
wykorzystać nowe metody edukacyjne, 
dostosowane do dzisiejszych czasów, 
potrzeb oraz oczekiwań dzieci. Tablica 
umożliwia wyświetlanie dowolnej zawar-
tości komputera i wprowadza pełną inte-
rakcyjność w nauce. Na elektronicznym 
obrazie dziecko może pisać, notować, 
zaznaczać, podkreślać; może się jedno-
cześnie uczyć i bawić. Efektem tego są 
niezwykłe doświadczenia poznawcze 
u dzieci, lepsze zapamiętywanie faktów 
i procesów, bardziej intuicyjna edukacja 
i szybsze przyswajanie nowych treści. Po-
nadto takie urządzenie za każdym razem 
wzbudza w najmłodszych coraz to nowe 
pokłady ciekawości.

Nauka z wykorzystaniem takiej tech-

nologii to każdorazowo wspaniała przy-
goda edukacyjna dla dzieci i nauczyciela. 
Najmłodsi nie mają więc wrażenia, że 
zdobywanie wiedzy jest nieciekawe i mo-
notonne. Rozwijają swoje kompetencje 

multimedialne i informatyczne oraz, przy 
okazji, uczą się nowych metod pracy 
w grupie, na które pozwala taka tablica. 
Umiejętności te będą dla nich kluczowe 
w późniejszym życiu. ZSP w Sarnowie

INWEStyCjE

Nowością wśród tych przedsięwzięć, 
obok systematycznie prowadzonych ter-
momodernizacji gminnych budynków 
czy modernizacji systemów grzewczych 
i przyobiektowych oczyszczalni ście-
ków, jest instalacja odnawialnego źródła 
energii na jednej z pierwszych nierucho-
mości komunalnych. Chodzi mianowicie 
o kolektory słoneczne, które pod koniec 
marca zostaną zamontowane na dachu 
przedszkola w Strzyżowicach.

Zadaniem dwóch słoneczno-wod-
nych kolektorów rurowych o po-
wierzchni 7.82 m² będzie wyłapywanie 
promieni światła i gromadzenie w ten 
sposób energii przetwarzanej następ-
nie na energię cieplną. W strzyżowic-
kiej placówce zostanie zainstalowany 
zbiornik na ciepłą wodę o pojemności 
630 litrów. Ciecz będzie podgrzewana 
głównie za pomocą instalacji solarnej, 
a w przypadku niewystarczającej ilości 
energii, wodę dogrzeje istniejący kocioł 
gazowy. Szacuje się, że kolektory zaspo-
koją do 65% rocznego zapotrzebowania 
w energię potrzebną do ciepłej wody 
użytkowej w przedszkolu.

Koszt przeprowadzanej w Strzyżowi-

cach inwestycji wynosi 70 819,16 zł, z cze-
go unijne dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 stanowi 60 

196,29 zł. Wkład własny Gminy Psary 
w tę inwestycję jest nieznaczny i zwróci 
się szybko w postaci mniejszych rachun-
ków za zakup energii. Red.

W StRZyżoWICkIM PRZEdSZkolu PoWStAjE INStAlACjA SolARNA

Na dachu strzyżowickiego przedszkola rozpoczęto montaż solarów

Samorząd gminy Psary coraz silniej wspiera działania ekologiczne na swoim terenie. oprócz rozpoczęcia 
prac nad „Programem efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” i inten-
sywnej kampanii informacyjnej, lokalne władze podjęły się również konkretnych inwestycji proekologicznych.

NoWA tAblICA MultIMEdIAlNA W SARNoWSkIM PRZEdSZkolu
dzięki środkom finansowym, przydzielonym w ramach funduszu sołeckiego Sarnowa, baza dydaktyczna 

tamtejszego przedszkola została wzbogacona o nowoczesną tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem, lapto-
pem i oprogramowaniem.

Przedszkolaki w Sarnowie chętnie korzystają z tablicy multimedialnej
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Największą inwestycję stanowiło do-
posażenie świetlicy w Gródkowie, która 
wzbogaciła się o namiot wielofunkcyjny, 
projektor multimedialny oraz 14 ławo-
stołów plenerowych. Świetlica w Brzę-

kowicach Górnych zyskała nowe meble 
i inny sprzęt użytkowy: stół gastrono-
miczny, 2 szafki kuchenne, chłodziarkę 
oraz warnik do wody. Do Strzyżowic do-
starczono szafę zamykaną, a do Sarnowa 

20 stołów konferencyjnych. Wyposażo-
no także świetlicę wiejską w Dąbiu, gdzie 
przybyły takie sprzęty jak: taboret gazo-
wy, szafa chłodnicza, projektor multime-
dialny oraz ekran projekcyjny.

Doposażone, dzięki unijnemu projek-
towi, gminne obiekty będą mogły lepiej  
pełnić funkcje kulturalno-oświatowe 
oraz posłużą jako miejsca spotkań spo-
łeczności lokalnych.

Projekt pt. „Wyposażenie świetlic 
wiejskich w Gminie Psary” został wy-
konany dzięki wsparciu dotacją unijną 
w kwocie 19 tys. zł. z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 i działania o nazwie „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju w zakre-
sie małych projektów”. Zgodnie z zało-
żeniami, dokonano zakupu wyposażenia 
do świetlic wiejskich w łącznej kwocie 
32 399,11 zł. Jest to jeden z sześciu pro-
jektów zakupowych realizowanych przez 
nasza gminę z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Red.

INWEStyCjE

doPoSAżENIE śWIEtlIC WIEjSkICh ZA PoNAd 32 tyS. Zł
Zakończono realizację kolejnego projektu unijnego, z którego za ponad 

33 tys. zł zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w naszej gminie.

Do Ośrodka Kultury w Sarnowie zakupiono nowe stoły

II EdyCjA PRojEktu „dZIECIĘCA MAtEMAtykA”
W Gminnym ośrodku kultury realizowany jest projekt „dziecięca matematyka” dofinansowany ze środków 

fundacji mbanku. Adresatami zadania są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu będzińskiego.

StRAżACy Z oSP GóRA SIEWIERSkA MAją NoWy WARSZtAt
druhowie z ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej zakończyli remont pomieszczenia warsztatu zlo-

kalizowanego obok garaży w remizie przy ulicy Szopena 5.
W wyremontowanym pomieszcze-

niu strażacy położyli gładzie na ścianach, 
a także wypłytkowali je do wysokości 
1,60cm. Wśród przeprowadzonych prac 
znalazła się dodatkowo wymiana stolar-
ki okiennej wraz z okratowaniem oraz 
montaż nowoczesnych drzwi antywła-
maniowych. Zmodernizowana i dosto-
sowana do obecnych standardów została 
również instalacja elektryczna. Dodatko-
wo w budynku strażaków powstała ubi-
kacja oraz łazienka z prysznicem. Zmiany 
również zaszły w strażackim garażu gdzie 
na schodach i cokołach wyłożono płytki, 
położono specjalną wykładzinę oraz za-
kupiono i zainstalowano szafki na osobi-
sty sprzęt ratunkowy strażaków.

Dzięki przeprowadzonym pracom 
strażacy zyskali nowe miejsce, w którym 

będą mogli sprawnie naprawiać oraz kon-
serwować powierzony im w użytkowa-
nie sprzęt ratowniczo – gaśniczy, z kolei 
zakupione do garażu szafki ułatwią prze-
chowywanie sprzętu w zorganizowany 

sposób, tak by strażacy mogli jak najszyb-
ciej wyjechać do akcji gaśniczej. Koszt za-
kupionych materiałów budowlanych oraz 
wyposażania został pokryty z funduszu 
sołeckiego. Red.

Nowy warsztat w garażu OSP Góra Siewierska

W grudniu 2014 r. I edycję projek-
tu ukończyło 26 dzieci. Od stycznia do 
kwietnia 2015 r. zajęcia prowadzone są 
dla dwóch kolejnych grup dzieci: w pierw-

szej zajęcia realizowane są na rzecz dzieci 
urodzonych w 2011 oraz 2012 r., nato-
miast druga grupa to dzieci urodzone 
w 2009 r.

Przedsięwzięcie „Dziecięca matema-
tyka” wspiera rozwój umysłowy dzieci 
w wieku przedszkolnym poprzez sty-

ciąg dalszy na str. 5
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mulowanie myślenia matematycznego 
i kształtowanie pojęć matematycznych. 
Podczas zajęć indywidualnych i grupo-
wych, polegających głównie na zabawach 
i ćwiczeniach, przedszkolaki nabywają 
umiejętności, które pomagają im zrozu-
mieć względność i abstrakcyjność pojęć 
matematycznych. Projekt już rozbudził 
zainteresowanie dzieci i ich rodziców 
matematyką. Ponadto dzieci poznają, 
jak ciekawa i potrzebna w codziennym 
życiu jest umiejętność logicznego my-
ślenia i sprawnego liczenia. Od stycznia 
w obydwu grupach bierze udział łącznie 
27 dzieci. Każda z dwóch grup spotyka 
się jeden raz w tygodniu na dwie godziny 
zajęć. Każde dziecko uczestniczy w cyklu 
20 godzin zajęć. Wszystkie kursy odby-
wają się w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Kultury Gminy Psary w Gródkowie.
Rekrutacja do projektu została za-

mknięta. Jednak z racji dużego zaintere-
sowania projektem GOK w przyszłym 

roku kalendarzowym zamierza ponownie 
aplikować o środki z Fundacji mBanku na 
kontynuację zajęć ogólnorozwojowych 
z matematyki dla dzieci. Red.

INfoRMACjE

ZASAdy PRZyłąCZANIA do NoWEj SIECI WodoCIąGoWEj
Na początku marca rozpoczęto przełączanie użytkowników wodociągu do wymienionej w ubiegłym roku sieci 

przy ul. Malinowickiej i Wiejskiej w Psarach. W tym roku do nowego wodociągu zostanie przepiętych 510 posesji.
Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Dąbiu na początku marca ruszył 
z pracami, które mają na celu przyłą-
czenie mieszkańców ul. Malinowickiej 
i Wiejskiej w Psarach do wymienionego 
w ubiegłym roku wodociągu. Spytaliśmy 
dyrektora Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Dąbiu Jerzego Wyporskiego, 
jak będzie przebiegał proces przepięcia 
do nowego wodociągu: „Pracownicy 
w tym celu wykonają niewielki wykop 
na posesji, który będzie się ograniczał 
tylko do trasy przebiegu nowego odcin-
ka od studzienki do miejsca połączenia 
z obecnym przyłączem. Mieszkańcy, 
którzy mają wybrukowany wjazd mogą 
być spokojni, bo w takim przypadku tra-
sa przyłącza będzie z nimi uzgodniona 
indywidualnie. Po przełączeniu, teren 

będzie doprowadzony do porządku. 
Na czas wykonywania prac przy pose-
sji brak wody będzie ograniczony tylko 
do momentu połączenia przyłącza z in-
stalacją wewnętrzną już po ułożeniu 
w wykopie nowego odcinka. Czy będą 
to dłuższe czy krótsze odcinki, to zależy 
w każdym indywidualnym przypadku od 
odległości miejsca przepięcia przyłącza 
od studzienki wodomierzowej do bu-
dynku”. 

Ulica Malinowicka i Wiejska w Psa-
rach nie są jedynymi, na których Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dąbiu będzie 
wykonywać przyłącza w tym roku, bo-
wiem podobne prace w tym sołectwie 
przeprowadzone zostaną także na ul. 
Górnej i Szkolnej. Z kolei przepięcia 
sieci dla posesji przy ul. Łącznej, Grabo-

wej, Bocznej, Kamiennej w Psarach i ul. 
Belnej w Strzyżowicach dokona firma 
zewnętrzna, która zostanie wyłoniona 
w drodze przetargu w kwietniu br.

Wykonywanie przyłączy to nie 
jedyne prace wodociągowe, które 
trwają w naszej gminie. Pracownicy 
ZGK obecnie wymieniają sieć na ul. 
Wspólnej w Gródkowie, a przy ul. 
Wiejskiej w Psarach trwają prace przy 
budowie chodnika, który uległ znisz-
czeniu po robotach wodociągowych. 
Ponadto w trakcie są: próby ciśnienio-
we nowych wodociągów na ul. Szkol-
nej w Psarach, układanie wodociągów 
przewiertem sterowanym na ul. Ka-
miennej w Psarach i Belnej w Strzy-
żowicach oraz zabudowa studzienek 
wodomierzowych. Red.

Dzieci podczas zajęć kształtujących myślenie matematyczne

W tym roku najbardziej wyczekiwana impreza rowerowa w gminie, jaką jest Wyścig kolarski o Puchar Wójta 
Gminy Psary, odbędzie się 17 maja 2015 r. na stadionie lkS Iskra Psary przy ul. Malinowickiej.

Wyścig będzie skierowany zarówno 
do kolarzy kategorii Masters, czyli ama-
torów z licencją kolarską, jak i wszyst-
kich pozostałych miłośników rowerów, 
niezrzeszonych w klubach kolarskich.

Na tegoroczną edycję konkursu 
składać się będą dwa konkursy: 1) Wy-
ścig o Puchar Firmy Rowerowej Merida 
ze startu wspólnego w kat. Masters, 
zaliczany do pucharu polski oraz 2) 
Otwarty Wyścig o Puchar Wójta Gmi-

c.d. ze str. 4 „II edycja projektu Dziecięca...”

ZNAMy dAtĘ tEGoRoCZNEGo WyśCIGu kolARSkIEGo

ciąg dalszy na str. 6
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Radni obradowali zgodnie z przedsta-
wionym porządkiem spotkania, przyjmu-
jąc 10 uchwał w sprawie:
1. Przyjęcia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Psary w 2015 r.”.
2. Nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ściach Malinowice i Sarnów.
3. Rozpatrzenia skargi Pana J.S.

4. Wyrażenia zgody na przejęcie przez 
Gminę Psary darowizny nieruchomości 
oznaczonej nr działki 1046/2 o pow. 0,4 
ha, poł. w obrębie geodezyjnym Gród-
ków stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa – Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Opolu, na realizację zadań publicznych.
5. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 
1 roku lokalu biurowego mieszczącego się 
w budynku Urzędu Gminy stanowiącego 

własność Gminy Psary na podstawie ko-
lejnej umowy zawieranej po umowie za-
wartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
6. Wyrażenia zgody na 2-letnią dzierżawę 
nieruchomości gruntowej nr 718/6 stano-
wiącej własność gminy położonej w ob-
rębie Gródków, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat, której przed-
miotem jest ta sama nieruchomość.
7. Zmian w budżecie gminy na 2015 r.
8. Udzielenia dotacji celowej dla OSP 
w Goląszy – Brzękowicach.
9. Wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
10. Zmiany uchwały nr XXVI/286/2012 
Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012 
r. w sprawie terminu, częstotliwości i try-
bu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Ponadto wysłuchano sprawozdania 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Psarach za 2014 rok. Red.

INfoRMACjE

Z PRAC RAdy GMINy

Badanie to służyło zebraniu jak naj-
większej ilości informacji o potrzebach 
mieszkańców w tym zakresie. Do urzę-
du wpłynęły odpowiedzi od ponad 20,5% 
gospodarstw domowych z terenu naszej 
gminy. Największy odzew uzyskaliśmy ze 
strony mieszkańców Psar, gdzie aż 167 
domostw złożyło wypełnioną ankietę. 
Dzięki tym odpowiedziom będziemy mo-
gli ustalić dokładnie, na jakie inwestycje 
proekologiczne jest największe zapotrze-
bowanie oraz jakie wsparcie finansowe ze 
strony budżetu gminy i dotacji zewnętrz-
nych jest niezbędne. Badanie dało nam 
także lepszą wiedzę na temat stanu tech-
nicznego domów mieszkańców i najwięk-
szych problemów z ich modernizacją czy 
utrzymaniem, zwłaszcza w kontekście 
metod ogrzewania. Zdobyliśmy też in-
formacje, o ilości budynków wymagają-

cych pilnego usunięcia azbestu z ich po-
wierzchni.

Respondenci wykazali się dobrą zna-
jomością tematu, wskazując konkretnie, 
jakich udoskonaleń potrzebują, a także 
podając własne rozwiązania proekolo-
giczne. Mieszkańcy najbardziej intere-
sowali się wymianą kotła (najczęściej 
zaznaczano opcję z kotłem gazowym) 
oraz ociepleniem ścian zewnętrznych 
domu. Niewiele mniejszą uwagą cieszy-
ły się docieplenia dachów/dachospadów 
oraz instalacje kolektorów słonecznych, 
dalej znalazła się m.in. fotowoltaika. Na 
samym końcu udogodnień wymienianych 
przez ankietowanych znalazły się pompy 
ciepła – tylko 56 domostw rozważa takie 
rozwiązanie techniczne. Wśród wypeł-
niających ankiety znalazły się także osoby, 
które podsuwały nam własne pomysły 

np. budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków, budowę wiatraka produkujące-
go energię i inne.

Na część z tych usprawnień gmina bę-
dzie starała się pozyskać fundusze. Zain-
teresowani mieszkańcy, którzy w ankie-
cie podali nam swoje dane kontaktowe, 
będą informowani o działaniach samorzą-
du w tych kwestiach.

Wyniki ankiety posłużą teraz do 
opracowania „Programu efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii”. Dokument ten 
pozwoli zaplanować działania na najbliż-
sze lata na rzecz ochrony i poprawy jako-
ści powietrza oraz zapewni bezpieczeń-
stwo energetyczne gminy.

Wszystkich mieszkańcom dziękujemy 
za wypełnienie ankiety i zachęcamy do 
współpracy w przyszłości.Red.

PodSuMoWANIE ANkIEt o odNAWIAlNyCh źRódłACh ENERGII
od stycznia do 15 marca br. prowadzono w naszej gminie badanie ankietowe mieszkańców zainteresowa-

nych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich domach.

26 marca odbyła się VI sesja Rady Gminy Psary, podczas której obecnych 
było 15 radnych. obrady toczyły się w ośrodku kultury w Sarnowie.

VI sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Sarnowie

ny Psary skierowany do szerokiego 
grona amatorów kolarstwa w wieku 
od 6 lat. 

Tegoroczna trasa wyścigu będzie 
przebiegała przez gminy: Psary, Mie-
rzęcice i Bobrowniki. Zawody roz-

poczną najmłodsi uczestnicy, walcząc 
o puchar na murawie stadionu. Pozo-
stali uczestnicy będą rywalizowali z ko-
larzami kategorii „Masters” na szosie. 
Trasa wyścigu oraz regulamin zostaną 
zamieszczone na stronie organizatora 
www.wyscig.psary.pl po 15 kwietnia br.

Podczas XII Mistrzostw Kolarskich 

przewidziano wiele atrakcji. W trakcie 
imprezy odbędzie się m.in. rodzinny 
festyn rowerowy z licznymi grami i za-
bawami.

Organizatorami zawodów są: UKS 
„Gimnazjum” Psary, Społeczny Komi-
tet Organizacyjny oraz Urząd Gminy 
Psary. Red.

c.d. ze str. 5 „Znamy datę tegorocznego...”
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PoMóż WIktoRII
W WAlCE o ZdRoWIE

Drogi Czytelniku, chcielibyśmy 
przedstawić Ci naszą małą córeczkę 
Wiktorię i jej historię.

Wiktoria urodziła się 26 marca 
2014 o 13:10, ważąc zaledwie 2,3 
kg. Natychmiast po urodzeniu zo-
stała przewieziona do Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach-Ligocie z powodu 
niedrożności jelita. Jak się okaza-
ło podczas operacji wykonanej w 
pierwszej dobie życia Wiktorii, jej 
jelito cienkie nie było niedrożne, 
lecz martwe i dlatego musiało zo-

stać usunięte. Obecnie Wiktoria jest karmiona pozajelitowo 
przy pomocy wkłucia do żyły centralnej, co niesie za sobą bar-
dzo duże ryzyko zakażeń. Poza tym sama nie może ani jeść ani 
pić. Jedyną szansą Wiktorii na normalne życie jest przeszczep 

jelita cienkiego. Wiktoria jest podopieczną fundacji „Zdążyć z 
Pomocą”, która pomaga zbierać środki potrzebne na operacje. 
Prosimy Cię, pomóż nam zebrać środki na leczenie oraz prze-
szczep dla Wiktorii – możesz to zrobić na wiele sposobów!
1. Po pierwsze, możesz przekazać 1% podatku dochodowe-

go podczas rozliczania swojego PITa: kRS: 0000037904. 
Cel szczegółowy: 24451 kubik Wiktoria

2. Po drugie, możesz wpłacić darowiznę bezpośrednio na 
konto Fundacji „Zdążyć z pomocą”: 
bank bPh S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615.  
ul. łomiańska 5, 01-685 Warszawa.  
tytułem: 24451 - Wiktoria kubik - darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia.

3. Po trzecie, możesz zbierać dla Wiktorii plastikowe 
nakrętki od butelek i innych opakowań. Nakrętki można 
przekazać do Kancelarii Urzędu Gminy w Psarach lub 
bezpośrednio do nas – rodziców dziewczynki.

Za wszelką udzieloną pomoc dziękujemy,  
Wiktoria i jej Rodzice.

Więcej informacji na www.wiktoriakubik.pl
lub www.dzieciom.pl/24451

Ważne informacje dotyczące
zeznań rocznych za 2014 r. składanych

w urzędzie Skarbowymw będzinie

W związku z trwającą akcją rocznego rozliczenia podatku za 
2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie informuje że:

1) Zeznania roczne: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2014 
rok oraz korekty przedmiotowych rozliczeń można złożyć: 

• przez Internet www.e-deklaracje.gov.pl - to proste, szybkie, 
bezpłatne i bezpieczne. 

• za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Będzinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin

• w siedzibie Urzędu na Sali Obsługi Podatnika, na stanowiskach 
oznaczonych. 

2) Ostateczny termin składania zeznań podatkowych za 2014 rok: 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa z dniem: 30.04.2015 r.

3) Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy wszyst-
kich podatników, którzy osiągnęli w 2014 r. roku dochody oraz nie 
zostali rozliczeni przez płatnika (np. zakład pracy, ZUS, KRUS). Po-
datnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe nawet wówczas, 
gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatko-
waniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej 
obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091,00 zł).

4) Składając zeznanie podatkowe za 2014 rok należy pamiętać 
o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego. Obecnie 
jest nim NIP albo numer PESEL.

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PE-
SEL i które w roku podatkowym :

• nie prowadziły działalności gospodarczej,
• nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów 

i usług,
• nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społecz-

ne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrud-
nienia pracownika).

5) W zeznaniu należy wpisać aktualny adres zamieszkania. Infor-
macja ta jest podstawą aktualizacji danych adresowych. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 październi-
ka 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r.,  poz. 1314 z późn.zm.)  
w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika będą-
cego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą dzia-

łalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem 
podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się 
podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszka-
nia w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obo-
wiązkiem podatkowym np. w zeznaniu rocznym. Aktualizacji adresu 
zamieszkania można dokonać również na formularzu ZAP-3.

6) Formularze zeznań rocznych można otrzymać w siedzibie tut. 
Urzędu lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów 
pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka formularze 
do druku).

7) Wpłaty podatku wynikającego z zeznania za 2014 rok można 
dokonać:

• przelewem bankowym
Urząd Skarbowy w Będzinie, 

ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin
nr konta: 45101012123050332223000000 
NBP Oddział Okręgowy w Katowicach

• przekazem pocztowym
• w Punkcie kasowym obsługiwanym przez Bank Spółdzielczy 

w Będzinie zlokalizowanym w siedzibie urzędu - czynny: ponie-
działek, środa, czwartek, piątek 7:15 - 14:15, wtorek 7:15 - 16:30

8) Termin wpłaty podatku wynikającego z zeznania podatkowego 
PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 upływa dnia 30 kwietnia 2015 r.

9) Informacje dotyczące prawidłowego sporządzenia zeznań 
rocznych można uzyskać na miejscu w Urzędzie Skarbowym:

• w godzinach pracy urzędu tj.: 
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00
- wtorek od 7:00 – 18:00
• a także telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:- 

centrala (32) 762 77 00 lub (32) 762 77 11, 762 77 14, 762 77 
15, 762 77 32, 762 77 33, 762 77 34, 762 77 40, 762 77 73. 

Informacji udziela również Krajowa Informacja Podatkowa:
tel. 0 801 055 055 (dla tel. stacjonarnych),  

tel. 22 330 03 30 (dla dla sieci komórkowych).

WydłużoNE GodZINy PRACy 
w urzędzie Skarbowym w związku z akcją PIt:

w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r. 
urząd będzie czynny  
od 7:00 do 18:00
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W konkursie wzięło udział 15 finali-
stów eliminacji szkolnych – 5 uczniów 
z Gimnazjum w Psarach oraz 10 repre-
zentantów szkół podstawowych z terenu 
gminy. Współzawodnictwu towarzyszyły 
pokazy sprzętu bojowego prowadzone 
przez druhów z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Psarach

Laureatami turnieju na poziomie gim-
nazjum zostali: Emilia Pilarczyk (I m.), 
Sandra Kocot (II m.), Jakub Jaworek i Szy-
mon Bork (III m.) Wśród uczniów szkół 
podstawowych największą ilość punk-
tów zdobyli: Maciej Lis (I m.) ze szkoły 
w Dąbiu, Aleksandra Marciniak (II m.) 
ze szkoły w Gródkowie i Patryk Pawlik 
(III m.) ze szkoły w Dąbiu. Poziom wie-
dzy pożarniczej uczestników turnieju był 
bardzo wyrównany. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez psarski samo-
rząd. Gimnazjum Psary

Zajęcia odbyły się w dwóch częściach 
programowych. Na początku uczestnicy 
poznali zagrożenia dla zdrowia, dla sie-
bie i bliskich wynikające z nadużywania 

alkoholu i narkotyków. Następnie pro-
wadzący zapoznał uczniów z udzielaniem 
pierwszej pomocy przedmedycznej i po-
kazał wszystkie omówione czynności.

Chętnych do udziału w warsztatach 
nie brakowało. Wszyscy chcieli spraw-
dzić nowo zdobytą wiedzę i przećwiczyć 
najważniejsze czynności ratujące życie 
innym. Forma zajęć i tematy na nich po-
ruszane były dla uczniów bardzo ciekawe. 
ZSP Nr w Sarnowie

INfoRMACjE SZkolNE

Organizatorem projektu jest Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
z siedzibą w Warszawie. Projekt ma 
gwarancję dofinansowania z funduszu 
Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, będącego 
formą bezzwrotnej pomocy zagranicz-
nej przyznawanej przez Norwegię, Is-
landię i Liechtenstein nowym członkom 
Unii Europejskiej. We wcześniejszych 
edycjach projektu, które były realizo-
wane w 2013 i 2014 roku w 10 parkach 
narodowych, wzięło udział łącznie po-
nad 1100 uczniów.

W tegorocznej edycji do progra-
mu dostało się 140 szkół, wśród któ-
rych znalazło się także Gimnazjum im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psa-
rach. W ramach projektu 36 uczniów 
klas 1-2 naszego gimnazjum przejdzie 
krótkie wprowadzenie i w miesiącach 

wrzesień- listopad 2015 r. wyjedzie na 
pięciodniowe zajęcia terenowe do wy-
branego Parku Narodowego. Na miej-
scu młodzież weźmie udział w zorga-
nizowanych atrakcjach, takich jak gry 
i zabawy edukacyjne. W czasie tych 
zajęć uczniowie wcielą się w rolę od-
krywców i badaczy, poznając przy tym 
walory przyrodnicze Parku Narodowe-
go i jego najbliższej okolicy. Jednocze-
śnie, jako dociekliwi reporterzy, każde-
go dnia będą zamieszczać swoje relacje 
na specjalnie dedykowanym profilu na 
facebooku. Z najciekawszych wpisów 
powstanie gazetka „Misja Przyr(g)oda”, 
która zostanie wydana i przesłana do 
szkoły w ramach podsumowania pro-
gramu. Ponadto po powrocie do szkoły 
uczniowie podejmą się kolejnego wy-
zwania, jakim będzie prezentacja walo-
rów przyrodniczych najbliższej okolicy. 

Najciekawsze prace zostaną opubliko-
wane w dodatku do gazetki „Misja Przy-
r(g)oda” pod zbiorczą nazwą „Nieod-
kryte szlaki”. Dzięki ciekawej formule 
programu, łączącej naukę, gry i zajęcia 
terenowe, uczniowie szybciej i chętniej 
przyswoją wiedzę przyrodniczą.

W ramach projektu „Misja Przyro-
da – Zielone Szkoły w Parkach Naro-
dowych” Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej pokrywa koszty: trans-
portu uczniów i nauczycieli na zieloną 
szkołę, zakwaterowania podczas zielo-
nej szkoły, wyżywienia oraz ubezpie-
czenia dla uczestników zielonej szkoły.

Szczegółowe informacje o projekcie 
można znaleźć na stronie www.efrwp.
pl w zakładce „Programy Edukacyj-
ne” oraz na www.facebook.com/Misja 
Przyroda. Red.

MAMy dofINANSoWANIE NA ZIEloNE SZkoły dlA GIMNAZjuM
Gmina Psary zakwalifikowała się do Projektu „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, 

którego celem jest budowanie – wśród młodzieży wiejskiej – świadomości i poczucia odpowiedzialności za 
środowisko przyrodnicze danego kraju i regionu.

GMINNy tuRNIEj WIEdZy PożARNICZEj
10 marca 2015 roku w Gimnazjum w Psarach odbyły się gminne eli-

minacje ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom”.

Laureaci gminnego konkursu wiedzy pożarniczej

SARNoWSkIE ZAjĘCIA o ZdRoWIu
Z inicjatywy pedagoga szkolnego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 2 w Sarnowie zorganizowano akcję informacyjno-profilaktyczną pod 
hasłem „Szanuj zdrowie – ratuj życie”.



do klAS PIERWSZyCh 
PRZyjMujE SIĘ:

• z urzędu – absolwentów szkół podsta-
wowych zamieszkałych w obwodzie gim-
nazjum, na wniosek rodziców/prawnych 
opiekunów/ 
• absolwentów szkół podstawowych za-
mieszkałych poza obwodem gimnazjum, 
w przypadku gdy gimnazjum dysponuje 
wolnymi miejscami.

tERMINy SkłAdANIA dokuMEN-
tóW do klAS PIERWSZyCh:

• od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r. do 
godz. 15.00 - składanie zgłoszeń i wnio-
sków o przyjęcie do klasy pierwszej.  

Zgłoszenia i wnioski są do pobrania 
w sekretariacie szkoły lub na stronie 
www.gmpsary.pl
• do 30 czerwca 2015 r. do godz. 
15.00 - składanie pozostałej dokumenta-
cji kandydatów:

– zdjęcie legitymacyjne podpisane na 
odwrocie imieniem i nazwiskiem,

– kserokopia świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej,

– kserokopia zaświadczenia OKE 
o wynikach sprawdzianu,

– dokumentacja lekarska. 
• 2 lipca 2015 r. – podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifi-
kowanych do klasy pierwszej.
• do 6 lipca 2015 r. – potwierdzenie 
woli uczęszczania do gimnazjum poprzez 
złożenie oryginałów świadectwa oraz za-
świadczenia z OKE, 
• 7 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – po-
danie do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych do gimnazjum

Jeżeli po przeprowadzeniu postępo-
wania rekrutacyjnego szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor przepro-
wadza postępowanie uzupełniające, 

które powinno zakończyć się do końca 
sierpnia 2015 r.

Co WybIERAMy 
NA EtAPIE REkRutACjI?

• Drugi język obcy: język niemiecki lub 
język rosyjski, 
• Profil klasy: matematyczna (ocena koń-
cowa z matematyki w kl.VI co najmniej 
4), sportowa (z dodatkowym testem 
sprawnościowym) lub ogólna.
• Ponadto przeprowadzany jest test z ję-
zyka angielskiego (czerwiec 2015) kwalifi-
kujący kandydata do grupy o określonym 
poziomie znajomości języka.

bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 34 / III / 2014/2015

Drodzy Szóstoklasiści!
Za kilka miesięcy ukończycie szkołę podstawową. 

Przed Wami kolejny etap edukacyjny. Serdecznie zapra-
szam Was do kontynuowania nauki w Gimnazjum im. 
marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach. Jesteśmy szko-
łą, która dzięki współpracy z władzami lokalnymi oraz 
innymi instytucjami jest bardzo dobrze wyposażona. 
W tutejszym gimnazjum znajdziecie doskonałe warunki 
do dalszego rozwoju i nauki. Możecie również współ-
decydować o działaniach realizowanych na terenie 
placówki, włączając się w realizację projektu „Szkoła 
współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym 
współczesnej szko-
ły”.

SZóStoklASISto, dołąCZ do NAS!

już WkRótCE REkRutACjA dlA kANdydAtóW do klAS I

Dyrektor Gimnazjum w Psarach- Ewa Wawrzak

Jedno z boisk kompleksu sportowego 
przy gimnazjum

Uczymy się poprzez doświadczenia
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PoMożEMy RoZWINąć tWojE PASjE I ZdolNośCI, 
WSPoMożEMy tWój INdyWIduAlNy RoZWój
W naszym gimnazjum każdy uczeń 

znajdzie dla siebie interesującą i indywi-
dualnie przygotowaną w zależności od 
potrzeb ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

Humaniści mogą rozwijać swoje pasje 
na zajęciach rozwijających z języka pol-
skiego i spotkaniach młodych filozofów. 
Osoby mające potrzebę występowania na 
scenie próbują swoich sił w kółku teatral-
nym, a przyszli dziennikarze na zajęciach 
dziennikarskich. 

Od wielu lat w ofercie edukacyjnej po-
siadamy autorski program zajęć z mate-
matyki i informatyki.

Ekonomia, matematyka po angielsku, 
zajęcia z programowania i robotyka, fil-

mowanie i obróbka zdjęć - czemu nie? 
Jeśli nie znalazłeś jeszcze żadnych zajęć 
dla siebie to może redagowanie gazetki? 
– każdy Głos Szkolny to nasze dzieło ;) 
A może jesteś pasjonatem świata przy-
rody, lubisz doświadczenia i eksperymen-
ty? - zapraszamy zatem na koła naukowe 
z przedmiotów ścisłych.

Przyszła kadra sportowców może ko-
rzystać z bogatej oferty zajęć Uczniow-
skiego Klubu Sportowego. Prowadzone 
są dodatkowe zajęcia z koszykówki, siat-
kówki, piłki ręcznej i piłki nożnej. 

Posiadamy szeroką ofertę obowiązko-
wych zajęć artystycznych i technicznych. 
W ramach zajęć artystycznych uczniowie 

mogą wybierać: taniec, chór, zespół in-
strumentalny lub ceramikę, z zajęć tech-
nicznych: rysunek techniczny wspomaga-
ny AutoCadem lub florystykę.

Do wyboru jest również język obcy - 
oferujemy naukę języka angielskiego oraz 
języka niemieckiego lub rosyjskiego.

Wszyscy, którzy chcą uzupełnić swoje 
braki i zaległości, mogą uczestniczyć w za-
jęciach wyrównawczych ze wszystkich 
przedmiotów.

Ponadto oferujemy pomoc pedagoga, 
surdopedagoga, tyflopedagoga a także lo-
gopedy. Uczniowie posiadający stosowne 
opinie regularnie pracują na zajęciach dla 
dyslektyków i dysgrafików.

Oprócz bogatej oferty różnorodnych 
zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych 
możemy pochwalić się nowoczesnym wy-
posażeniem szkoły w pomoce dydaktycz-
ne i inne udogodnienia. 

Na chwilę obecną korzystamy z:
• kompleksu sportowego ORLIK,
• dużej sali gimnastycznej,
• 12 tablic interaktywnych,
• 4 telewizorów plazmowych,
• kina domowego,
• wizualizerów elektronicznych,
• mikroskopów elektronicznych współ-

pracujących z tablicą interaktywną,
• 2 wysokiej jakości teleskopów astrono-

micznych,
• 15-stanowiskowej pracowni kompute-

rowej ze stałym dostępem do Internetu,
• zestawów robotów Lego Mindstorms 

NXT 2.0, EV3 oraz zestawów do nauki 
fizyki

• pomocy dydaktycznych do nauczania 
fizyki, biologii i chemii,

• systemu PRS służącego do jednocze-
snego udzielania odpowiedzi przez całą 
klasę i natychmiastowego wyświetlania 
statystyk odpowiedzi,

• licznych urządzeń takich jak: tablet, apa-
raty i kamery cyfrowe, dyktafony,

• dziennika elektronicznego Librus, 
• platformy e-learningowej e-Nauczanie,
• bibliotecznego centrum multimedialne-

go ze stałym dostępem do Internetu
• systemu alarmowego,

• monitoringu zewnętrznego,
• bezpłatnego i bezprzewodowego Inter-

netu HotSpot na terenie boiska.
Wielokrotnie zdarza się, że goszczący 

w naszej szkole przedstawiciele rozma-
itych instytucji czy też osoby prywatne 
podziwiają wyposażenie i wygląd este-
tyczny placówki. 

Nasi nauczyciele w większości mają 
uprawnienia do nauczania dwóch lub 
trzech przedmiotów. Obecnie kadrę pe-
dagogiczną stanowi 34 nauczycieli, w tym 
25 dyplomowanych. Do tej pory za swoja 
pracę i osiągnięcia.

3 nauczycieli otrzymało Nagrodę Mini-
stra Edukacji Narodowej  oraz 4 - Nagro-
dy Śląskiego Kuratora Oświaty.
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Każdy rok szkolny obfituje w liczne 
sukcesy. Na przestrzeni 15 lat istnienia 
Gimnazjum w Psarach otrzymaliśmy 
wiele prestiżowych tytułów. Jesteśmy 
laureatami i finalistami:
• Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych, 
• międzynarodowych konkursów mate-
matycznych: „Pikomat”, „Matematycz-
ny Kangur”, „Matematyka bez granic”, 
• Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Informatycznej,
• Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Ekonomicznej,
• Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Krąg”, 
• Regionalnego Konkursu Historyczno-
-Informatycznego „Polska w UE”.

Zdobywamy wysokie lokaty oraz 
wyróżnienia w ogólnopolskich, regio-
nalnych, wojewódzkich, powiatowych 
konkursach: plastycznych, historycznych, 
literackich, recytatorskich, międzyprzed-
miotowych, matematycznych, języko-
wych, muzycznych. Uzyskaliśmy certyfi-

kat Instytutu Informatyki Uniwersytetu 
Warszawskiego z programowania.

Osiągamy liczne sukcesy sportowe 
na wszystkich szczeblach w różnych 
dyscyplinach. Nasz UKS „Gimnazjum” 
jest organizatorem: 
• Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego,
• Międzyszkolnego Turnieju w Koszyków-
ce Dziewcząt i Koszykówce Chłopców, 

• Mistrzostw Szkół Gminy Psary w pły-
waniu, bowlingu i narciarstwie alpejskim. 

Już dwukrotnie byliśmy Posłami na 
Sejm RP Dzieci i Młodzieży. 

Uzyskujemy wyniki na egzaminach 
zewnętrznych na poziomie ogólnopol-
skim i wojewódzkim. Nasi absolwenci 
kontynuują naukę na prestiżowych kie-
runkach studiów wyższych.

oSIąGAMy SukCESy

Gablota z niektórymi nagrodami uczniów

Zwiedzając świat, poznajemy inną kul-
turę i zwyczaje, nawiązujemy nowe zna-
jomości i przyjaźnie, a przede wszystkim 
doskonalimy naukę języków obcych i to 
nie tylko języka angielskiego, gdyż w na-
szej szkole możesz wybrać dodatkowo 
język niemiecki lub język rosyjski.

Miejsca naszych zagranicznych wyjaz-
dów zaznaczone zostały na mapie poniżej.

łąCZyMy PRZyjEMNE Z PożytECZNyM

Cesenatico 2014 Londyn 2014
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My WybRAlIśMy GIMNAZjuM W PSARACh!
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Zawody odbyły się w piątek, 20 mar-
ca. Tradycyjne wypuszczanie zielonych 
balonów poprzedziły występy arty-
styczne w wykonaniu uczniów szkoły, 
na które złożyły się m.in.: krótka insce-
nizacja o wiośnie, popisy wokalne i in-
strumentalne, taniec lalek, pokaz mody 
ekologicznej. O godzinie 10.00 poszy-
bowało w górę ponad 300 balonów, do 
każdego z nich przyczepiono dane jego 
właściciela wraz z krótką prośbą dla 
znalazcy, aby odesłał wiadomość, poda-
jąc w którym mieście znalazł się balon. 
Dzieci, które dostaną taką informację 
otrzymają okolicznościowe nagrody.

Po zawodach balonowych na uczniów 
czekała kolejna wyczekiwana przez nich 
atrakcja – poczęstunek w postaci kieł-
basek z grilla, które ufundowało Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawo-
wej w Strzyżowicach. Red.

300 bAloNóW PolECIAło W NIEbo NA RoZPoCZĘCIE WIoSNy
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach już po raz szó-

sty zorganizowano zawody balonowe na powitanie wiosny.

Moment wypuszczania balonów był najbardziej wyczekiwanym przez uczniów

Warto też stwarzać sytuacje, by 
zdobytą wiedzę sprawdzać w prak-
tycznym działaniu, łącząc przyjemne z 
pożytecznym. Temu celowi od 11 lat 
służy Gminny Konkurs Mitologiczny 
„W świecie mitów” organizowany w 
Szkole Podstawowej w Dąbiu.

26 lutego br. na „szkolnym Olim-
pie” spotkali się najlepsi znawcy mi-
tologii greckiej z terenu gminy Psary 
- „Olimpijczycy” z Gródkowa, „Boska 
rodzinka” ze Strzyżowic, „Zakręceni 
na punkcie mitologii” z Sarnowa i „Ro-
dzinka Hadesa” z Dąbia. Konkursowe 
zmagania obserwowali znamienici go-
ście, wśród nich Wójt Gminy Psary – 
Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady 
Gminy – Jacenty Kubica, konsultant 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczne-
go w Katowicach – Maria Syta oraz re-
prezentująca dyrektora Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Psarach – Krystyna 
Lipska. Nad prawidłowością konkursu 
czuwało nauczycielskie jury składające 
się z opiekunów grup.

Mitologiczne potyczki poprzedził 
krótki film „Przeżyjmy to jeszcze raz”, 
będący montażem zdjęć z poprzednich 
10 edycji konkursu oraz skoczna grecka 
zorba, wykonana przez grupę taneczną 
gospodarzy. 

Część konkursową tradycyjnie roz-
poczęły autoprezentacje zawodników, 

którzy występując w unikatowych 
strojach wzorowanych na antyczną 
modę, wykonanych według własnego 
pomysłu, wcielili się w różne postacie 
mitologiczne. Prawdziwym wyzwaniem 
dla bohaterów starożytności, aczkol-
wiek wykonanym niemal bezbłędnie, 
było rozwiązywanie testu elektronicz-
nego i udzielanie odpowiedzi przy po-
mocy pilotów. Potem kolejne pytania 
sypały się jak z rogu obfitości: drzewko 
genealogiczne, mitologiczne skojarze-
nia, rozpoznawanie bogów i bohaterów 
greckich na obrazach i w rzeźbie, mito-
logiczne frazeologizmy, wypracowanie 
z wykorzystaniem mitologizmów, a na-
wet zadania filmowe z kręgu X muzy. 
W sumie każda drużyna musiała zmie-
rzyć się, niczym mityczny Herakles, 
z 12 pracami. I choć zadania przygo-
towane przez organizatorkę konkursu 
Teresę Kosmalę wymagały od uczest-
ników dużej wiedzy z zakresu mitologii 
greckiej, wszystkie zespoły poradziły 
sobie z nimi znakomicie. 

Po ostatecznym podsumowaniu laur 
zwycięstwa przypadł drużynie ze Szko-
ły Podstawowej w Dąbiu, dwa równo-
rzędne drugie miejsca zajęły zespoły 
piątoklasistów z Gródkowa i ze Strzy-
żowic, trzecie drużyna z Sarnowa. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali zasłu-
żone gratulacje, dyplomy oraz drobne 

nagrody, które odebrali z rąk Sekre-
tarza Gminy Mirelli Barańskiej-Sorn. 
Dziękując zawodnikom za zgłębienie 
wiedzy o bogach i herosach greckich, 
a ich opiekunom za umiejętne roz-
wijanie uczniowskich zainteresowań, 
wyraziła ona nadzieję na spotkanie na 
kolejnej, dwunastej edycji konkursu mi-
tologicznego za rok. SP dąbie.

XI SPotkANIE „W śWIECIE MItóW”
Mitologia grecka to niewyczerpane źródło inspiracji. Znajomość mitów jest niezbędna dla zrozumienia wielu tek-

stów kultury, dlatego edukację mitologiczną należy rozpoczynać jak najwcześniej, a więc już w szkole podstawowej.

Zwycięska drużyna z Dąbia
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Służba w Policji, a także bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna nieletnich stały się tematem prze-

wodnim spotkania policjantów z uczniami Gimnazjum w Psarach we wtorek, 3 marca.

INfoRMACjE SZkolNE

Będzińscy policjanci gościli w murach 
szkoły na zaproszenie grona pedagogicz-
nego oraz uczniów Gimnazjum w Psarach. 
Prelekcja pokazała młodym mieszkańcom 
powiatu będzińskiego, jaką funkcję i rolę 
pełni Policja w społeczeństwie oraz jak 
wygląda praca funkcjonariusza. Spotkanie 
stało się też okazją do poruszenia wielu 
tematów dotyczących zarówno szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa jak i odpo-
wiedzialności uczniów.

W trakcie spotkania z gimnazjalistami 

podkom. Paweł Łotocki z będzińskiej ko-
mendy przeprowadził pogadankę doty-
czącą służby w Policji. Funkcjonariusz opo-
wiadał o trudach i wyzwaniach codziennej 
służby. Od wojkowickiego stróża prawa 
sierżanta Piotra Roka młodzi słuchacze 
dowiedzieli się szczegółów na temat pra-
cy dzielnicowego. Przy okazji młodzież 
poznała podstawową terminologię praw-
ną dotyczącą odpowiedzialności karnej 
nieletnich. Gimnazjaliści usłyszeli również 
o różnych aspektach przestępczości, z jaką 

młodzież spotyka się w szkole i poza nią. 
Przypomniano im też o konieczności 
przyjmowania właściwych prospołecznych 
postaw wobec otoczenia oraz o odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje.

Uczniowie gimnazjum okazali się bar-
dzo pojętnymi słuchaczami i jednocześnie 
pokazali, że posiadają już znaczną wiedzę 
na temat bezpieczeństwa publicznego oraz 
swoich praw i obowiązków jako obywate-
le. źródło: komenda Powiatowa Poli-
cji w będzinie

GMINNy MIStRZ RECytACjI
uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie – Mateusz 

Radej wygrał gminne eliminacje do ogólnopolskiego konkursu Recyta-
torskiego „Mały okR” w kategorii klas I-III.

Mateusz brawurowo zaprezentował 
wiersz Marii Konopnickiej pt. ,,Stefek 
Burczymucha’’. Nasz sympatyczny kole-
ga z kl. II długie tygodnie ćwiczył dyk-
cję i ekspresję sceniczną pod fachowym 
okiem wychowawczyni – Barbary Gra-
bowskiej.

Organizowany przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Katowicach kon-
kurs ma na celu rozbudzanie wśród 
dzieci i młodzieży zainteresowania 

trudną sztuką recytacji. W Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sarnowie uczniowie 
naszej szkoły próbowali swych sił w pre-
zentacji wybranych wierszy, a w przy-
padku uczniów klas starszych również 
fragmentów prozy. Jury oceniało dobór 
repertuaru, dykcję, emisję głosu oraz 
ogólny wyraz artystyczny występu. 
Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie 
upominki. ZSP Nr 2 w Sarnowie Mateusz Radej z nauczycielką

dZIECI W śWIECIE PIENIĘdZy
W sobotę 28 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnej bibliotece Publicznej w Psarach odbył się kolejny wy-

kład w ramach uniwersytetu dziecięcego. tym razem dotyczył pieniędzy.
Skąd się biorą pieniądze? W jakiej 

formie występują? Jakie funkcje pełnią? 
Jak je najlepiej oszczędzać? Czy nasz do-
chód netto bardzo różni się od dochodu 
brutto? – na te oraz inne istotne pytania 
z dziedziny finansów odpowiadała mło-
dym naukowcom prof. dr hab. Wanda 
Sułkowska podczas wykładu pt. „Jak się 
zarabia pieniądze?”.

Spotkanie miało formę interaktyw-
ną. Głównym celem było zaangażo-

wanie wszystkich dzieci we wspólne 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie 
z tematu wykładu. Oprócz omówienia 
genezy pieniądza i jego roli w naszym 
życiu, zobrazowano ewolucję pieniądza 
w czasie i w różnych kulturach, przeło-
żono na język dziecięcy również pod-
stawowe pojęcia z zakresu finansów. 
Najmłodsi mogli wspólnie zastanowić 
się też nad sposobami zarabiania i po-
mnażania środków finansowych. Na 

końcu omówiono zaś problem psucia 
się pieniądza.

Prowadząca spotkanie prof. zw. dr hab. 
Wanda Sułkowska jest Kierownikiem 
Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubez-
pieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, członkiem towarzystw 
naukowych, specjalistką z zakresu eko-
nomii, historii doktryn ekonomicznych, 
a także z zakresu ubezpieczeń gospodar-
czych, społecznych i zdrowotnych. GbP

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych nadziei 
i wiary w lepszą przyszłość 

życzy

Waldemar Andzel, 
Poseł na Sejm RP

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
przepełnionych radością, miłością i wiarą. Niech 
Wielkanoc przyniesie Mieszkańcom Gminy Psary 
spokój i radość, z nadchodzącej wiosny. Pogody 
ducha i radości, z faktu Zmartwychwstania Pań-
skiego oraz smacznego jajka i mokrego dyngusa, 
w gronie najbliższej rodziny. Wesołego Alleluja!

życzy 
 

Poseł na Sejm RP Jarosław Pięta
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Najpopularniejsze fotowoltaiczne roz-
wiązania w budownictwie to panele sło-
neczne montowane na dachach domów 
bądź w ogródkach. Producenci fotowol-
taiki posiadają obecnie szeroką gamę 
produktów, które można dostosować do 
najróżniejszych powierzchni i warunków 
montażowych, a także budżetu klienta 
i jego konkretnych potrzeb energetycz-
nych. Fotowoltaika przeżywa obecnie in-
tensywny rozwój na całym świecie – roz-
wiązania techniczne są coraz lepsze, a ich 
opłacalność (w dobie chwiejności rynków 
energetycznych) systematycznie rośnie. 
Liderem w mocy zainstalowanych paneli 
fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW 
mocy paneli słonecznych) – dla porówna-
nia, potencjał polskich konwencjonalnych 
elektrowni to około 38 000 MW.

11 marca Prezydent Bronisław Komo-
rowski podpisał ustawę o odnawialnych 
źródeł energii (OZE), która ma uregulo-
wać ten rynek oraz pomóc promować 
ekologiczne rozwiązania m.in. w budow-
nictwie jednorodzinnym. Jednym z jej naj-
istotniejszych przepisów jest tzw. zapis 
prosumencki, który stanowi, że każda 
osoba fizyczna określana jako prosument 
(jednoczesny producent i konsument 
energii) po zainstalowaniu np. instalacji 
fotowoltaicznej będzie mogła odsprze-
dawać do sieci nadmiar wyprodukowanej 

energii po następujących stawkach: (1) 
instalacje do 3 kW = 0,75 zł/kW, (2) in-
stalacje powyżej 3 kW, ale nie więcej niż 
10 kW = 0,65 zł/kW. Nadmiar energii bę-
dziemy mogli odsprzedawać przez okres 
15 lat, licząc od daty pierwszego dnia od-
prowadzania energii do sieci.

Od kwietnia 2015 roku rusza pogram 
PROSUMENT z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, który daje moż-
liwość uzyskania 40% dofinansowania 
na zakup i montaż mikroinstalacji foto-
woltaicznych. Program nadzoruje Bank 
Ochrony Środowiska, w którym moż-
na uzyskać kredyt oprocentowany 1% 
w skali roku, rozkładany nawet na 15 lat. 
Budżet programu wynosi 800 mln zł na 
lata 2014-2022. Dotacja 40% obowiązuje 
tylko w 2015 roku, a w 2016 roku zmaleje 

do 30%. Dofinansowanie przedsięwzięć 
obejmuje zakup i montaż nowych instala-
cji oraz mikroinstalacji odnawialnych źró-
deł energii do produkcji energii elektrycz-
nej dla potrzeb budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych, 
w tym dla wymiany istniejących instalacji 
na bardziej efektywne i przyjazne środo-
wisku.

Przyłączenie instalacji PV do sieci ener-
getycznej odbywa się na koszt operatora, 
a odsprzedaż nadwyżek wytworzonej 
energii jest bez koncesji. Dzięki mikroin-
stalacjom fotowoltaicznym istnieje moż-
liwość obniżenia swoich rachunków za 
energię elektryczną nawet o 100%.
Semper Power Sp. z o.o. janusz 
Parkitny, kom. 605-615-596

PoZySkIWANIE ENERGII SłoNECZNEj - fotoWoltAIkA 
fotowoltaika (PV), czyli pozyskiwanie energii elektrycznej bezpośrednio z energii słonecznej, jest skuteczną me-

todą wykorzystania niewyczerpalnych zasobów czystej energii.

INfoRMAtoR EkoloGICZNy

W okresie wiosny wypalanie traw to 
jeden z najbardziej brutalnych sposobów 
niszczenia środowiska, to przyczyna wie-
lu pożarów przynosząca jedynie szkody 
dla przyrody, jak i samego człowieka.

Wypalanie to jedna z istotnych przy-
czyn zatruwania, i tak już nadmiernie 
zanieczyszczonej atmosfery. Tysiące 
pożarów w skali kraju oznaczają „wy-
rzucanie” do niej dziesiątków ton tlen-
ku węgla oraz innych niebezpiecznych 
związków chemicznych, które zatruwa-
ją również lokalne powietrze w Twoim 
sąsiedztwie. W związku z tym z roku 
na rok pogarsza się stan zdrowia spo-
łeczeństwa. Absolutną NIEPRAWDĄ 
jest, że wypalanie traw i słomy po-
prawia jakość gleby, czy jest swoistym 
rodzajem jej nawożenia i użyźniania. 
Nadal wielu naiwnie sądzi, że ogień 

to „najtańszy herbicyd” do zwalczania 
chwastów. Wiele lat temu naukowcy 
udowodnili, że takie pożary są szkodli-
we. Ogień nie tylko zabija żyjące w tra-
wie zwierzęta i mikroorganizmy, ale 
także wyjaławia glebę - z takich zabie-
gów „oczyszczających” nie płyną żadne 
korzyści. Po wypaleniu gleba uboże-
je, system korzeniowy roślin zamiera, 
flora oraz bakterie i grzyby, które po-
wodują szybszą wegetację roślin giną. 
W ogniu ginie całe bogactwo przyrody!

Obowiązujące przepisy ochrony 
przeciwpożarowej zabraniają w lasach 
i na obszarze łąk, torfowisk i wrzoso-
wisk, jak również w odległości do 100 
m od granicy lasów wykonywania czyn-
ności mogących wywołać niebezpie-
czeństwo pożaru. 

Wobec osób nie przestrzegających 

zakazu wypalania traw mogą być sto-
sowane środki egzekucji karno-admi-
nistracyjnej. W myśl art. 131 ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 14 maja 
2013 r. każdy, kto wypala roślinność 
na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasach przydrożnych, szlakach 
kolejowych, lub trzcin podlega karze 
aresztu lub grzywny. Lecz nie groź-
ba kary, a świadoma troska o nasze 
wspólne bezpieczeństwo i zachowanie 
środowiska naturalnego ze wszystkimi 
jego dobrodziejstwami powinna warun-
kować i określać nasze postępowanie.

Przestrzegamy przed zagrożeniami 
wynikającymi z wypalania roślinności. 
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpa-
lisz, zastanów się czy przez bezmyśl-
ność nie narazisz życia swojego i innych. 
źródło: kP PSP w będzinie

NIE WyPAlAj tRAW – to NIElEGAlNE I NIEbEZPIECZNE!
Apelujemy do wszystkich osób noszących się z zamiarem wiosennego wypalania traw, aby zaniechały tego zwy-

czaju. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie Przyrody, a także kodeksu Wykroczeń za wypalanie traw grozi kara 
aresztu albo grzywna, nawet do 5000 zł.

Montaż przykładowych paneli fotowoltaicznych na dachu domu
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Tegoroczną uroczystość wzbogacili 
swoją obecnością m.in.: Posłowie na Sejm 
RP – Anna Nemś, Katarzyna Stachowicz, 
Jarosław Pięta oraz Waldemar Andzel, 
przedstawiciel Senatora RP Zbigniewa 
Meresa – Janusz Żakowski, Wójt Gminy 
Psary – Tomasz Sadłoń, Przewodniczący 
Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica wraz 
z Radnymi, kierownictwo Urzędu Gminy 
w Psarach, dyrektorzy gminnych szkół, 
sołtysi, prezeski i członkinie Kół Gospo-
dyń Wiejskich, członkinie OSP z terenu 
gminy, prezesi i członkowie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów z Psar i Malinowic, grupa „18+VAT” 
oraz Zespoły Śpiewacze.

Podczas uroczystości Wójt Tomasz 
Sadłoń przedstawił krótkie wystąpie-
nie okolicznościowe. Następnie złożył 
wszystkim paniom najserdeczniejsze 
życzenia z okazji ich święta, po czym 
wspólnie z radnymi podarował każdej 
symbolicznego tulipana. Nie był to jednak 
ostatni z gestów w stronę kobiet, wyglą-
dających szczególnie pięknie tego dnia. 
Zgromadzeni posłowie również uhono-
rowali kwiatami drogie panie oraz złożyli 
im najserdeczniejsze życzenia. Resztę cza-
su głównym bohaterkom umilały dźwięki 
skocznej, biesiadnej muzyki dobiegające 
z gródkowskiej sceny GOKu, na której 
występowały lokalne zespoły śpiewacze. 
W programie spotkania przewidziano 
także drobny poczęstunek. Gok.

śWIĘto kobIEt W GMINNyM ośRodku kultuRy W GRódkoWIE
Zgodnie ze zwyczajem w Gminnym ośrodku kultury w Gródkowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia 

kobiet, w którym uczestniczyły przedstawicielki organizacji społecznych działających w nasze gminie.

Na Dzień Kobiet licznie przybyły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich

Zgromadzeni Posłowie złożyli Paniom życzenia z okazji ich święta

kultuRA

Święto Kobiet umilały występy zespołów śpiewaczych z gminy Psary

Wójt złożył wszystkim Paniom życzenia

Każda z Pań została obdarowana 
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Rodzeństwo Maria Kudełka-Gonet 
i jej brat Piotr zaprezentowali licznie 
zgromadzonej publiczności wiele pięk-
nych piosenek. Wśród nich także kom-
pozycje własnego autorstwa. Marii i Pio-
trowi towarzyszyli muzycy Wojciech 
Lichtański grający na saksofonie, Jakub 
Mielcarek na kontrabasie i perkusista 
Łukasz Kurek.

Na tym niezwykle nastrojowym kon-
cercie razem z mieszkańcami gminy go-
ścili Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń 
z żoną, radni sołectwa Sarnów – Małgo-
rzata Pasek i Aleksander Jewak, sołtys 
sołectwa Sarnów – Zofia Musiał, Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy 
Psary – Anna Nagły, Prezeska Koła Go-
spodyń Wiejskich w Sarnowie – Maria 
Dziedzic, członkinie Koła oraz rodzice 
wspaniałych artystów.

Koncertowi towarzyszyła wystawa 
rękodzielnictwa artystycznego prezen-
towana przez Aleksandrę Warchoł. Ar-
tystka i autorka pięknej biżuterii – wy-
konanej w technice sutaszu – zachęcała 
zebranych do udziału w warsztatach, na 
których można będzie poznać tajni-
ki wyrobu tych pięknych ozdób. Kursy 

będą organizowane wkrótce w Ośrodku 
Kultury w Sarnowie.

Maria Kudełka i jej brat Piotr tworzą 
doskonale zgrany duet wokalno-gita-
rowy, którego z przyjemnością słucha 
się podczas koncertów, recitali lub wy-
stępów kameralnych. Aby wzbogacić 
brzmienie, Maria używa także fletu po-
przecznego, melodyki oraz instrumen-
tów perkusyjnych, a Piotr wykorzystuje 
różne rodzaje gitar. Duet często roz-
szerza instrumentarium i skład osobo-

wy występując jako trio, kwartet czy 
nawet septet. Pojawiające się kolejno 
instrumenty to: sax, kontrabas, forte-
pian, perkusja, perkusjonalia, skrzypce. 
Artyści specjalizują się w muzyce bos-
sa-nova, swing, z wielką przyjemnością 
prezentując także autorski repertuar. 
W 2012 roku wygrali konkurs piosenki 
europejskiej w ramach Festiwalu Euro-
song w Katowicach. 15 listopada 2013 
wydali swoją pierwszą płytę zatytuło-
waną LATinO. Gok.

ZRoZuMIEć MuZykĘ WSPółCZESNą
W czwartek 12 marca odbył się kolejny wykład w ramach uniwersytetu trzeciego Wieku, o którym można 

powiedzieć, że miał znamiona koncertu. Słuchaliśmy bowiem nie tylko słowa, ale i muzyki.

kultuRA

Koncert grupy Pedro y Mari w Sarnowie

Gościem seniorów był prof. zw. dr 
hab. Mirosław Kisiel, który wygłosił 
wykład pt. „Zrozumieć muzykę współ-
czesną – Witold Lutosławski”.

Zadanie to nie należało jednak do 
łatwych, ponieważ do muzyki współ-
czesnej seniorzy – generalnie – mają 
stosunek ostrożny. W ich odczuciu 
jest ona niespokojna, czasem drażnią-
ca, bez linii melodycznej co sprawia, że 
dla wielu może być trudna w odbiorze. 
Współczesna muzyka jest odzwiercie-
dleniem naszych czasów, jest ilustracją 
otaczających nas dźwięków. Powstaje 
tu i teraz na niwie obecnych realiów, 
dlatego jest tak bardzo odmienna od 
„uporządkowanej” muzyki XIX w. i 
pierwszej poł. XX wieku, która dla 
seniorów stanowi pewien wzorzec i 
przywołuje czasy młodości. Ale tamta 
muzyka powstawała w zupełnie innych 
czasach, w innych kontekstach kulturo-
wych i przy innych możliwościach tech-
niki; dlatego ma prawo być inna, ale nie 

jest wcale gorsza od współczesnej.
Następny wykład UTW odbędzie 

się 9 kwietnia o godz. 17 w Psarach, 
a poprowadzi go prof. nadzw. dr hab. 

Dariusz Rott, który omówi temat: 
„Średniowieczne korzenie kultury pol-
skiej”. GbP

15 marca w piękną, słoneczną niedzielę w ośrodku kultury w Sarnowie odbył się pełen ciepła i liryzmu koncert 
muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu Zespołu Pedro y Mari. 

lAtyNoAMERykAńSkIE RytMy W SARNoWIE

Spotkanie z Mirosławem Kisielem
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Pierwszy dzień zmagań na Mistrzo-
stwach Polski młodzieży upłynął na ry-
walizacjach indywidualnych i popisach 
pań. Po dwóch fazach grupowych za-
wodniczki sosnowieckiego klubu roz-
stawione zostały z pierwszymi trzema 
numerami. W walkach pucharowych 
udowodniły, że nie przez przypadek są 
tak wysoko klasyfikowane i wszystkie 
trzy pewnie dotarły do strefy meda-
lowej. Tutaj już między sobą decy-
dowały o tym, która zdobędzie tego 
dnia palmę pierwszeństwa. Najlepsza 
okazała się nasza mieszkanka – An-
gelika Wątor, która w finale spotkała 
się z Karoliną Walczak. Na 3. miejscu 
sklasyfikowana została Pamela War-
szawska. W rywalizacji męskiej jedyny 
zawodnik ZKSu Michał Kochan w fazie 
grupowej walczył ze zmiennym szczę-
ściem, ale w pucharach pokazał praw-
dziwy charakter i dotarł do półfinałów. 
Tu niestety nie sprostał zawodnikowi 
z Konina, który tego dnia był nie do za-

trzymania – ostatecznie Michał zdobył 
brązowy medal.

Drugi dzień rywalizacji upłynął pod 
znakiem starć drużynowych, w któ-
rych kobiecy zespół Zagłębiowskiego 
Klubu Szermierczego był niewątpliwym 
faworytem. Bardzo pewnie awansował 
do finału, gdzie zespół AZS AWF War-
szawa stawił im niezwykle zacięty opór. 
W trakcie meczu prowadzenie prze-
chylało się raz na korzyść sosnowicza-
nek, raz na warszawianek. Decydujące 
okazały się trzy ostatnie zmiany. Naj-
pierw Karolina nawiązała fantastyczną 
walkę z rywalką. Następnie Pamela 
stoczyła wyrównany pojedynek z dużo 
bardziej doświadczoną zawodniczką, 
a na koniec nasza Angelika dokończyła 
dzieła – odrobiła 7 trafień i wygrała za-
ledwie jednym trafieniem, kończąc cały 
mecz stanem 45:44.

Serdecznie gratulujemy zwycięstw 
Angelice i jej całej klubowej drużynie. 
Red.

Halowe Mistrzostwa Europy w Lek-
koatletyce odbywały się dniach 5-8 
marca 2015 r. w Pradze w hali O2 Are-
na. Polska sztafeta kobieca 4x400 m 
– w składzie: Monika Szczęsna, Joanna 
Linkiewicz, Małgorzata Hołub i Justy-
na Święty – wywalczyła brązowy me-
dal z czasem 3:31,90. Pierwsze miejsce 
zdobyły Francuzki, a drugie – Brytyjki.

Tak ten niebywały sukces rela-
cjonowała nasza medalistka, Monika 
Szczęsna: „Byłam zaskoczona, że uda-
ło nam się wywalczyć brązowy medal 
na Mistrzostwach Europy. To mnie 
uskrzydliło i dodało nowej motywacji 
do dalszej pracy. Dziesięć lat trenowa-
łam wyłącznie biegi krótkie 100 i 200 
m, a przejście do 400 m nie jest wcale 
łatwe... Znałam siłę dziewczyn i swoją. 
Od rana w dniu startu miałam spokój 
i pewność, że się uda. A dzień wcze-
śniej zakochałam się w medalu, który 
zdobył kolega z naszej drużyny. Oznaj-
miłam dziewczynom, że musimy sobie 
zrobić podobny prezent na Dzień Ko-
biet… Ten krążek jest dla mnie szcze-
gólnie ważny, bo jeszcze kilka miesięcy 

temu myślałam o zakończeniu kariery 
ze względów finansowych. W tym spo-
rcie bez wsparcia daleko się nie zajdzie, 
sprzęt i przygotowania są bardzo dro-
gie. Ale mam nadzieję, że po zdobyciu 
tego medalu uda mi się znaleźć nowych 
sponsorów. Dodało mi to trochę skrzy-

deł… Jestem bardzo szczęśliwa, bo to 
najcenniejszy medal w mojej karierze. 
Moim celem numer jeden na sezon let-
ni są teraz Mistrzostwa Świata które 
odbędą się w sierpniu w Pekinie”.

Gratulujemy Pani Moniko i życzymy 
jeszcze większych sukcesów! Red.

Monika Szczęsna (druga z prawej) i jej drużynowe koleżanki z medalami

SPoRt

bRąZoWy MEdAl MoNIkI SZCZĘSNEj W MIStRZoStWACh EuRoPy
Marzec upłynął pod znakiem sukcesów sportsmenek z naszej gminy. Podczas halowych Mistrzostw Europy w 

lekkoatletyce w Pradze startująca w sztafecie mieszkanka Sarnowa, Monika Szczęsna, zdobyła brązowy medal!

Angelika Wątor na podium 
Mistrzostw Polski

6 oraz 7 marca zostały rozegrane Mistrzostwa Polski młodzieży w szabli kobiet i mężczyzn. Rewelacyjnie 
zaprezentowali się podopieczni Zagłębiowskiego klubu Szermierczego, do którego należy nasza mieszkanka – 
Angelika Wątor. Podczas zawodów klub zdobył łącznie 5 medali.

dWA ZłotE MEdAlE ANGElIkI WątoR NA MIStRZoStWACh PolSkI






