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nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w goląszy górnej
Za budynkiem byłej szkoły w Goląszy Górnej, obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz placu powstała siłownia zewnętrzna, krąg ogniskowy, budynek gospodarczy oraz altana.
Wyłoniona w drodze przetargu firma DROGREM, zgodnie z umową, pod
koniec maja zakończyła budowę kręgu
ogniskowego, budynku gospodarczego
oraz altany, w której znajdować się
będzie stacjonarny grill. Ponadto nieopodal istniejącego już boiska wielofunkcyjnego zamontowano urządzenia
siłowni zewnętrznej, ławki i kosze na
śmieci. Całość została zabezpieczona
nowym ogrodzeniem, a na obiekcie
zamontowano monitoring. Koszt robót wraz z zakupem urządzeń wyniósł
307 076,32 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi na tę chwilę ponad
80 000 zł i może się jeszcze zwiększyć.
Zrealizowana w Goląszy Górnej inwestycja uatrakcyjniła miejsce spotkań
mieszkańców, jakim było znajdujące się
za budynkiem szkoły boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Jeszcze w tym
roku właśnie w tym miejscu uda się
zrealizować coroczny festyn wiejski.
Nowa siłownia zewnętrzna przy boisku wielofunkcyjnym w Goląszy Górnej
Na atrakcyjności zyskało także boisko
ka sołectwa Teresa Kosmala-Gąsior:
wielofunkcyjne, przy którym w budyn- do wypożyczenia dla mieszkańców.
Z
nowego
miejsca
w
Goląszy
Gór„Bardzo się cieszę z dodatkowych
ku gospodarczym będzie można przenej
jest
zadowolona
m.in.
mieszkanc.d. na str. 2
chowywać sprzęt sportowy dostępny
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ogólnodostępnych atrakcji w naszym sołectwie, a przede wszystkim
ze stworzenia miejsca do wspólnego
wypoczynku. Wcześniej organizowane przez nas festyny odbywały się na
prywatnej działce za zgodą jej właściciela, a teraz dzięki nowo wybudowanym elementom małej architektury, w
skład, których wchodzi między innymi
krąg ogniskowy i altana, będziemy mogli przeprowadzać festyny w doskonałych warunkach”.
Red.

Przy boisku wybudowano budynek gospodarczy na sprzet sportowy

Kolektory słoneczne w Strzyżowicach już działają
Od maja Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach może już korzystać z zamontowanej na dachu placówki
nowej instalacji solarnej, która służy do podgrzewania wody.
niósł 70 819,16 zł, z czego unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 stanowi 60196,29 zł. Wkład
własny Gminy Psary w tę inwestycję jest
nieznaczny i zwróci się szybko w postaci
mniejszych rachunków za zakup energii.
Nie są to jedyne tegoroczne działania proekologiczne gminy. Trwają prace
nad „Programem efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii”. Rozpoczęliśmy także
realizację nowej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Dom energooszczędny”.
W jej ramach od 25 maja do 2 czerwca odbyły się już warsztaty. Szkolenia
prowadził specjalista, który przedstaInstalacja solarna na dachu Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach
wiłnajważniejsze założenia nowoczeNa dachu przedszkola zamontowa- cuje ze zbiornikiem na ciepłą wodę o snego ekologicznego budownictwa w
no dwa słoneczno-wodne kolektory pojemności 630 litrów. Szacuje się, że domach jednorodzinnych. Ale to jeszcze
rurowe o powierzchni 7.82 m² , które kolektory zaspokoją do 65% rocznego nie wszystko. Przed nami kolejne wydawyłapują promienie światła i gromadzą zapotrzebowania na energię potrzebną rzenia , którym będzie konferencja oraz
w ten sposób energię przetwarzaną do podgrzewania wody użytkowej w targi wystawiennicze 27 czerwca. Więcej informacji można znaleźć na str. 19 i
następnie na energię cieplną. W strzy- przedszkolu.
żowickiej placówce instalacja współpraKoszt przeprowadzanej inwestycji wy- 20 tego wydania gazety. Red.

Wykonano remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach
Oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Malinowicach na nowym
osiedlu domków jednorodzinnych przeszła gruntowny remont.

Na początku maja firma Oczyszczalnie
Ścieków Halson Adam Selwet z Bytomia
przeprowadziła remont oczyszczalni ścieków, który polegał na: wymianie jednej
sekcji złoża tarczowego, łożysk tocznych
na wale tarczy i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wału, a także na
wymianie zadaszenia złoża obrotowego

i przeprowadzeniu remontu pompowni
ścieków. Odświeżono również budynek
oczyszczalni ścieków, wymalowano konstrukcje schodów i ramp oraz oczyszczono antykorozyjnie zbiorniki ścieków.
Koszt modernizacji oczyszczalni wyniósł 56 327,52 zł brutto, z czego 22 897
zł stanowiło dofinansowanie ze środków

unijnych z „Programu rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Psary”.
Do oczyszczalni podłączone są 73 budynki
mieszkalne z Osiedla Malinowice.
Z przeprowadzonych prac zadowolony
jest także dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dąbiu, Jerzy Wyporski:
„Poprzednia oczyszczalnia ścieków wymagała remontu, a stare filtry wymagały
już wymiany, bardzo się cieszę, że gminie
udało się pozyskać fundusze na przeprowadzenie tego drogiego i koniecznego
remontu”. Przedsięwzięcia te wykonano
c.d. na str. 3.

INWESTYCJE
c.d. ze str. 2 „Wykonano remont...”

w ramach zadania „Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej w gminie Psary poprzez
budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Gospodarka ściekowa w gminie Psary – modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowicach”.
W maju zakończono również wymianę wodociągu w ulicy Wspólnej w
Gródkowie. Siłami pracowników ZGK
w Dabiu wymieniono 600 mb wodociągu z rur PE Ø 160 mm oraz przełączono
17 przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych. Red.

Wyremontowane piętro w oczyszczalni ścieków w Malinowicach

Mamy mobilną scenę z unijnego projektu
Od maja 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury dysponuje nowym, innowacyjnym wyposażeniem – przenośną i
zadaszoną sceną, którą zakupiono z unijnym dofinansowaniem w ramach projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury
turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego”.
nego Ośrodka Kultury w Gródkowie –
Anna Nagły: „Scena zakupiona w ramach
projektu jest produktem niezwykle dobrej jakości. Dzięki niej znacznie zmniejszymy wydatki ponoszone na organizację
gminnych imprez, na które do tej pory
musieliśmy wynajmować scenę od firm
zewnętrznych. Zakup ten jest elementem
kompleksowych działań, które pozwoliły
już na znaczne zmodernizowanie naszego
wyposażenia. Przenośna scena stanowi
idealne uzupełnienie pozyskanych wcześniej urządzeń do profesjonalnej obsługi
wydarzeń kulturalno-społecznych, w tym
nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.
Znaczna ich część została również zakupiona z pomocą zewnętrznych dotacji”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało nie tylko doposażenie GOK.
W ramach tego samego projektu przy
Przenośna scena zakupiona z unijnym dofinansowaniem
Ochotniczej Straży Pożarnej w PreczoZakupiona przy 85% unijnej dotacji stument został zamontowany na przycze- wie, powstaje kompleks sportowo - rescena to bardzo praktyczne urządzenie. pie. Rozłożenie całej sceny zajmuje dwóm kreacyjny z boiskiem wielofunkcyjnym
Ma wymiary 7,5 na 6 metrów. Można ją osobom około 45 minut. Z zakupu jest oraz miejscami odpoczynku. Red.
holować samochodem, ponieważ jej po- niezwykle zadowolona dyrektor Gmin-

Dni Otwarte Funduszy Unijnych w Gminie Psary
W dniach 7-10 maja mieszkańcy województwa śląskiego mieli okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji „Dni
Otwarte Funduszy Europejskich”. W powiecie będzińskim tylko cztery inwestycje dotowane ze środków unijnych
zostały wytypowane do dni otwartych, z czego aż dwie z Gminy Psary.
Inicjatorem akcji było Ministerstwo In- atrakcji oferowanych w każdym punkcie szych, było spotkanie z Melanią Kapelusz
– autorką dwutomowego cyklu książek o
frastruktury i Rozwoju. Za cel przedsię- uczestniczącym w akcji.
wzięcia obrano promocję sztandarowych
Gmina Psary zaprosiła zainteresowa- przygodach rezolutnej Kingi, zbioru opoinwestycji oraz projektów zrealizowa- nych gości 8 maja 2015 r. do Biblioteki wiadań o trzynastu maleńkich braciach pt.
nych, dzięki funduszom europejskim. W Gminnej w Psarach u. Szkolna 45 oraz „Krasnoludki” oraz pamiętnika Świersztych dniach każdy zainteresowany mógł Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu ul. Pocztowa czyka, głównego bohatera magazynu dla
wybrać dowolne miejsca na tzw. fundu- 34a. Przy okazji zwiedzania odnowionych dzieci o tym samym tytule, publikowaneszowej mapie Polski lub regionu i na wła- i wyremontowanych obiektów można go co dwa tygodnie na łamach pisma. Z
sne oczy sprawdzić, jak zrealizowane zo- było się poczęstować kawą i ciastkiem dnia otwartego w obu placówkach kultustały poszczególne przedsięwzięcia. Przy oraz skorzystać z sali komputerowej. Do- ralnych Gminy Psary skorzystało ponad
okazji można było skorzystać z szeregu datkową atrakcją, zwłaszcza dla najmłod- 150 osób. Red.
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VIII Sesja Rady Gminy Psary
28 maja 2015 roku odbyła się VIII sesja Rady Gminy Psary, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady
toczyły się w sali konferencyjnej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.
Radni obradowali zgodnie z przedsta- dów i wydatków budżetu na 2015 r. oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia
wionym porządkiem, przyjmując jedno- korektę dat realizacji przedsięwzięcia pn. od opłat, jak również trybu ich pobierania, który w sposób kompleksowy ustala
głośnie 9 uchwał w sprawie:
budowa żłobka w Psarach.
1) Zmiany Uchwały Nr III/29/2014 Rady
5) Uchylenia uchwały nr XLIII/446/2014 zasady odpłatności, sposób wyliczenia i
Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014 r. w Rady Gminy Psary z dnia 29 maja 2014 r. w pobierania opłaty oraz szczegółowe wasprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie runki częściowego lub całkowitego zwolRewizyjnej na I półrocze 2015r. poprzez na rzecz Tauron Dystrybucja S.A z siedzibą nienia od opłat, z uwzględnieniem przepiprzeniesienie tematu z czerwca nt. oceny w Krakowie odpłatnej służebności przesy- sów prawa. Ustawa o pomocy społecznej
wykonania budżetu za 2014 r. (absoluto- łu oraz przejazdu i przechodu na działce jako zadanie własne gminy o charakterze
rium) na miesiąc maj 2015 r.
ozn. Nr 478/74 stanowiącej własność Gmi- obowiązkowym wymienia organizowanie
2) Rozpatrzenia skargi Pana M.C. na ny Psary położonej w Górze Siewierskiej, i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
6) Wyrażenia zgody na ustanowienie na specjalistycznych usług opiekuńczych w
działalność Wójta Gminy Psary w zakresie
naprawy nawierzchni drogi gminnej ulicy rzecz Tauron Dystrybucja S.A z siedzibą w miejscu zamieszkania dla osób, które z poBocznej w Strzyżowicach oraz rozbudo- Krakowie odpłatnej służebności przesy- wodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wę oświetlenia ulicznego wzdłuż tej ulicy. łu wraz z prawem przejazdu i przechodu wymagają pomocy innych osób.
Skarga została uznana za nieuzasadnioną.
przez działkę ozn. Nr 478/74 stanowiącą
9) Nadania statutu Zakładu Gospodarki
3) Zmian w budżecie gminy na 2015 własność Gminy Psary położoną w Górze Komunalnej w Psarach poprzez rozszerzer. poprzez zwiększenie dochodów i wy- Siewierskiej, w związku z koniecznością nie zakresu działalności Zakładu Gospodardatków o kwotę 620 120,00 zł. Zmian w doprecyzowania zapisów dotyczących słu- ki Komunalnej. Zmiana statutu ma na celu
planie dochodów i wydatków dokonano żebności przesyłu oraz przejazdu i prze- przejęcie przez Zakład zadań własnych
w związku ze zwiększonymi wpływami chodu przez działkę nr 478/74.
Gminy w zakresie szeroko rozumianego
dochodów do budżetu. Środki te prze7) Zmiany uchwały Nr XLV/469/2014 świadczenia usług komunalnych, m.in.:
znaczone zostaną na następujące zadania Rady Gminy Psary z dnia 28 sierpnia 2014 r. remonty i konserwacja dróg gminnych,
inwestycyjne: zwiększenie wydatków na w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary ½ utrzymanie zieleni, utrzymania czystości
budowę ul. Szkolnej w Preczowie, zapla- udziału zabudowanej nieruchomości ozn. na terenie Gminy, utrzymywania terenów
nowanie wydatków na zakup i montaż Nr działki 517/1 położonej w Psarach przy rekreacyjnych i sportowych. Proponourządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie ul. Bocznej 42, stanowiącej współwłasność wane zmiany rozszerzają dotychczasowy
Gminy, zwiększenie wydatków na projekt osób fizycznych. Zmiana dotyczy błędnego zakres działania Zakładu, pozwalając mu
pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej zapisu powierzchni działki nr 517/1.
na wykonywanie oprócz robót wodnow Gminie Psary i Siewierz celem stworze8) Szczegółowych warunków przyzna- -kanalizacyjnych, także innych zadań nania wspólnego markowego produktu tury- wania i odpłatności za usługi opiekuńcze i leżących do sfery użyteczności publicznej,
stycznego,
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłą- których celem jest bieżące i nieprzerwane
4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finan- czeniem specjalistycznych usług opiekuń- zaspokajanie potrzeb miejscowej ludności
sowej Gminy Psary na lata 2015 – 2035, czych dla osób z zaburzeniami psychicz- w drodze świadczenia usług powszechnie
która obejmuje uaktualnienie kwot docho- nymi, oraz szczegółowych warunków dostępnych. Red.

Podsumowanie ankiet w sprawie odpadów komunalnych
Na terenie gminy zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, dotyczące ewentualnych zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych. Dzięki wynikom władze samorządowe będą mogły lepiej dostosować obecną politykę śmieciową do oczekiwań mieszkańców.
Badanie było związane m.in. z koniecz- dami komunalnymi). Na pytanie „Jak ne pytanie brzmiało „Czy odpady zielonością zweryfikowania działania systemu często powinny być odbierane odpady ne też powinny być odbierane z Państwa
odbioru odpadów w kontekście przygo- komunalne zmieszane z Państwa pose- posesji?” – zdecydowana większość batowywania nowego przetargu na odbiór, sji”, głosy rozłożyły się prawie po równo danych, bo aż 66,4% odpowiedziała w
transport i zagospodarowanie odpadów – 350 mieszkańcom odpowiada obecna tym przypadku „nie”.
W grupie przedsiębiorców, będąkomunalnych pochodzących z nieru- częstotliwość, a 362 osoby uznały, aby
chomości zamieszkałych. Natomiast py- zwiększyć częstotliwość odbioru od- cych właścicielami posesji niezamiesztania skierowane do przedsiębiorców, padów komunalnych do 2 razy w mie- kałych, wększość – 63,3% – nie zgodziła
będących właścicielami nieruchomości siącu przez cały rok. Przy czym na 37 się na przejęcie przez gminę obowiązku
niezamieszkałych, dotyczyły głównie od- ankietach zaznaczono w uwagach chęć odbioru odpadów komunalnych z ich
płatnej możliwości przejęcia przez gminę zwiększenia częstotliwości przekazy- niezamieszkałych nieruchomości, w obobowiązku odbioru śmieci z tych posesji. wania śmieci zimą z 1 do 2 razy oraz rębie których prowadzona jest działalWśród osób prywatnych odpowiedzi zmniejszenia latem do jednego odbioru. ność gospodarcza.
udzieliło aż 22% respondentów (z 3555 Natomiast kolejne 22 osoby napisały, że
Organizator badania – Urząd Gminy
osób, które złożyły deklarację o wyso- odbiór odpadów mógłby się odbywać Psary – serdecznie dziękuje wszystkim za
kości opłaty za gospodarowanie odpa- raz w miesiącu przez cały rok. Inne waż- udział w ankiecie. Red.
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OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Psary 11 czerwca 2015 r.

ogłoszenie wójta gminy psary
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Gródków”.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199) oraz Uchwały Nr
XLVII/489/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października
2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy
Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków, którego granice wyznaczają: od
północy - granica lasu; od wschodu - granica administracyjna
gminy Psary z Będzinem; od południa - granica administracyjna gminy Psary z Będzinem oraz droga wojewódzka nr
913 (ul. Zwycięstwa); od zachodu – działka o nr ewid 1016
(droga polna D-1016).
Projekt zmiany planu zostanie wyłożony w dniach od 22
czerwca 2015 r. do 20 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, w godz. od 1000 do 1300.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2015r.
o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Psary (sala 112 ).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Psary, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, któ-

rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
sierpnia 2015 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Katowicach (pismo nr WOOŚ.410.595.2014.
RK1 z dnia 8 grudnia 2014 r.) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dąbrowie Górniczej
(Opinia Sanitarna nr NS/ZNS/522/678/4632/8/2014 z dnia
28 listopada 2014 r.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu.
Wójt Gminy Psary
/-/ Tomasz Sadłoń

POLICJA OSTRZEGA!
Nie ułatwiaj życia złodziejowi!
Samochód, dom czy mieszkanie, w którym zgromadzony jest dobytek wielu lat pracy, stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. Zastanów się, czy zrobiłeś(aś) wszystko, aby do minimum ograniczyć zagrożenie
włamaniem do Twojego domu, mieszkania, samochodu.
JEŚLI CHCESZ CHRONIĆ SWÓJ DOBYTEK,TO:
• zabezpiecz go poprzez zamontowanie krat w okienkach
piwnic, oknach tarasów i drzwiach balkonowych, zwłaszcza w tych znajdujących się na tyłach budynków,
• zabezpiecz odpowiednio okna w budynku poprzez wyposażenie ich w odpowiednie urządzenia techniczne takie
jak specjalne blokady, atestowane zamki,
• zabezpiecz drzwi garażowe oraz drzwi innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo można dostać
się do domu,
• zamontuj drzwi antywłamaniowe z atestem,

• w miarę możliwości zamontuj alarm,
• oświetl ciemne obszary wokół domu, złodziej unika miejsc
oświetlonych,
• poproś sąsiada aby pod Twoja nieobecność zwracał uwagę
na to co dzieje się na Twojej posesji w myśl zasady „dziś Ty
mi pomożesz, a jutro ja Tobie”,
• nie buduj pełnych ogrodzeń wokół domu, nie odgradzaj
się żywopłotem – złodziej lubi takie miejsca,
• nie pozostawiaj w samochodzie portfela, torebki, dokumentów oraz innych wartościowych przedmiotów –
okazja czyni złodzieja!
TELEFON ALARMOWY POLICJI 997
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OGŁOSZENIA URZĘDOWE

INWENTARYZACJA WYROBÓW POSIADAJĄCYCH AZBEST!
Do 15 czerwca 2015 r. na terenie Gminy Psary przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będą pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu, ul. Sikorskiego 10 na zlecenie Urzędu Gminy w Psarach.
Podczas inwentaryzacji pracownicy fir- wych poprzez wypełnienie poniższego 4 lub bezpośrednio do firmy Eko-precymy Eko-precyzja sporządzać będą ankie- formularza i złożenie go w Urzędzie Gmi- zja, biuro@eko-precyzja.eu.
tę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ny Psary (Kancelaria Ogólna, parter) lub
Przeprowadzona inwentaryzacja poprawa. Zwracamy się z prośbą do miesz- elektroniczne wypełnienie na stronie: zwoli pozyskać środki zewnętrzne na
kańców o pomoc pracownikom ww. firmy www.eko-precyzja.
usuwanie i utylizację wyrobów zawierająpodczas wykonywanych prac w zakresie
Wszystkich zarządców obiektów, w cych azbest z terenu Gminy Psary. Osoby,
udzielania informacji.
których występują ukryte formy azbestu, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać
Istnieje możliwość podania informacji prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzę- pozbawione szansy na uzyskanie w/w dona temat lokalizacji wyrobów azbesto- dzie Gminy Psary – Psary, ul. Malinowicka finansowania. Red.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do 25 CZERWCA 2015 r.
do Urzędu Gminy Psary
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST)
Dane budynku
Gmina: Psary
Miejscowość: ………………………………………..….….………...
Ulica: ………………………………………………….…...…...……
Numer domu: ………………………………………..….…………...
Numer działki ewidencyjnej: ……………………...….…………….
Numer obrębu ewidencyjnego: …………………….………………..
Ilość wyrobów zawierających azbest [m2]: …..……....……………...
Lokalizacja wyrobów:

□ Dach

□ Elewacja

□ Zdeponowane

□ Inne

(jakie?) …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Rodzaj wyrobów:
□ Płyty azbestowo-cementowe płaskie
□ Płyty azbestowo-cementowe faliste
Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Psary oraz przez przedsiębiorstwo Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu na potrzeby przeprowadzenia
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

………………………………………………………………………………
Data i podpis wypełniającego ankietę
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HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI na okres LIPIEC - GRUDZIEŃ 2015
Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany przez firmę Spectrum Silesia Service Sp. z o. o. na okres od lipca do grudnia 2015 roku.
Uprzejmie prosimy mieszkańców rano może skutkować nieodebraniem
terminie, odpady nie zostaną odebrane.
gminy Psary o wystawianie przed po- odpadów.
Objaśnienia do tabeli:
sesję koszy na śmieci oraz worków z
Dane kontaktowe do firmy odbieraposegregowanymi opadami: jeden dzień • Wielkogabaryty – meble i inne odpającej odpady komunalne:
przed terminowym odbiorem śmieci
dy wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
Spectrum Silesia Service Sp. z o. o.
przez firmę Spectrum lub przed godzielektroniczny i opony.
ul. Anieli Krzywoń 16
ną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. • Pojemnik/worek należy wystawić na
41-922 Radzionków
chodnik lub pobocze drogi w sposób
Przypominamy, iż firma Spectrum nie
ma obowiązku odbioru koszy na śmienie utrudniający poruszanie się piebiuro@spectrum-silesia.pl
ci oraz worków bezpośrednio z terenu
szych w dniu wywozu do godz. 6:00.
tel./fax 32 286 79 83
posesji. Niewystawienie kosza na śmie- • W przypadku nieudostępnienia poRed.
ci lub worków z odpadami przed 6:00
jemnika/worka w podanym wyżej

Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

odpady
zmieszane

07.07. (wtorek)
21.07. (wtorek)

04.08. (wtorek)
18.08. (wtorek)

01.09. (wtorek)
15.09. (wtorek)
29.09. (wtorek)

27.10. (wtorek)

24.11. (wtorek)

22.12. (wtorek)

plastik, papier

-

26.08. (środa)

-

21.10. (środa)

-

16.12. (środa)

plastik, szkło

22.07. (środa)

-

23.09. (środa)

-

18.11. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

04.09. (piątek)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

16.12. (środa)

październik

listopad

grudzień

Gródków
lipiec
odpady
zmieszane

sierpień

wrzesień

03.08. (poniedz.)
06.07. (poniedz.)
14.09. (poniedz.)
17.08. (poniedz.)
26.10. (wtorek) 23.11. (poniedz.) 21.12. (poniedz.)
20.07. (poniedz.)
28.09. (poniedz.)
31.08. (poniedz.)

plastik, papier

-

19.08. (środa)

-

14.10. (środa)

-

09.12. (środa)

plastik, szkło

15.07. (środa)

-

16.09. (środa)

-

12.11. (czw.)

-

wielkogabaryty

-

-

04.09. (piątek)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

09.12. (środa)

Sarnów, ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Główna
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

odpady
zmieszane

08.07. (środa)
22.07. (środa)

05.08. (środa)
19.08. (środa)

02.09. (środa)
16.09. (środa)

14.10. (środa)

10.11. (wtorek)

09.12. (środa)

plastik, papier

-

20.08. (czw.)

-

15.10. (czw.)

-

10.12. (czw.)

plastik, szkło

16.07. (czw.)

-

17.09. (czw.)

-

13.11. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

05.09. (sobota)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

10.12. (czw.)

Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa,
Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

odpady
zmieszane

09.07. (czw.)
23.07. (czw.)

06.08. (czw.)
20.08. (czw.)

03.09. (czw.)
17.09. (czw.)

15.10. (czw.)

12.11. (czw.)

10.12. (czw.)

plastik, papier

-

21.08. (piątek)

-

16.10. (piątek)

-

11.12. (piątek)

plastik, szkło

17.07. (piątek)

-

18.09. (piątek)

-

14.11. (sobota)

-

wielkogabaryty

-

-

05.09. (sobota)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

11.12. (piątek)
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Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna
lipiec
odpady
zmieszane

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

02.07. (czwartek)
13.08. (czwartek) 10.09. (czwartek)
16.07. (czwartek)
22.10. (czwartek) 19.11. (czwartek) 17.12. (czwartek)
27.08. (czwartek) 24.09. (czwartek)
30.07. (czwartek)

plastik, papier

-

25.08. (wtorek)

-

20.10. (wtorek)

-

15.12. (wtorek)

plastik, szkło

21.07. (wtorek)

-

22.09. (wtorek)

-

17.11. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

02.09. (wtorek)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

15.12. (wtorek)

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

odpady
zmieszane

01.07. (środa)
15.07. (środa)
29.07. (środa)

12.08. (środa)
26.08. (środa)

09.09. (środa)
23.09. (środa)

21.10. (środa)

18.11. (środa)

16.12. (środa)

plastik, papier

-

24.08. (poniedz.)

-

19.10. (poniedz.)

-

14.12. (poniedz.)

plastik, szkło

20.07. (poniedz.)

-

21.09. (poniedz.)

-

16.11. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

02.09. (środa)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

14.12. (poniedz.)

Preczów
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

10.07. (piątek)
24.07. (piątek)

07.08. (piątek)
21.08. (piątek)

04.09. (piątek)
18.09. (piątek)

16.10. (piątek)

13.11. (piątek)

11.12. (piątek)

plastik, papier

-

17.08. (poniedz.)

-

12.10. (poniedz.)

-

07.12. (poniedz.)

plastik, szkło

13.07. (poniedz.)

-

14.09. (poniedz.)

-

09.11. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

01.09. (poniedz.)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

07.12. (poniedz.)

odpady
zmieszane

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

03.07. (piątek)
17.07. (piątek)
31.07. (piątek)

14.08. (piątek)
28.08. (piątek)

11.09. (piątek)
25.09. (piątek)

23.10. (poniedz.)

20.11. (piątek)

18.12. (piątek)

plastik, papier

-

18.08. (wtorek)

-

13.10. (wtorek)

-

08.12. (wtorek)

plastik, szkło

14.07. (wtorek)

-

15.09. (wtorek)

-

10.11. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

01.09. (wtorek)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

08.12. (wtorek)

odpady
zmieszane

Psary, ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa
lipiec
odpady
zmieszane

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

13.07. (poniedz.) 10.08. (poniedz.) 07.09. (poniedz.)
19.10. (poniedz.) 16.11. (poniedz.) 14.12. (poniedz.)
27.07. (poniedz.) 24.08. (poniedz.) 21.09. (poniedz.)

plastik, papier

-

27.08. (czwartek)

-

22.10. (czwartek)

-

17.12. (czwartek)

plastik, szkło

23.07. (czwartek)

-

24.09. (czwartek)

-

19.11. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

03.09. (czwartek)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

17.12. (czwartek)

Psary ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna,
Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

14.07. (wtorek)
28.07. (wtorek)

11.08. (wtorek)
25.08. (wtorek)

08.09. (wtorek)
22.09. (wtorek)

20.10. (wtorek)

17.11. (wtorek)

15.12. (wtorek)

plastik, papier

-

28.08. (piątek)

-

23.10. (piątek)

-

18.12. (piątek)

plastik, szkło

24.07. (piątek)

-

25.09. (piątek)

-

20.11. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

03.09. (czwartek)

-

-

-

metale

-

-

-

-

-

18.12. (piątek)

odpady
zmieszane

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary
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WYCIECZKA DO WARSZAWY

Uczestnicy wycieczki

Jak co roku wybraliśmy się na trzydniową wycieczkę – tym razem celem
naszej podróży była stolica. Warszawa
zachwyca – pięknymi zabytkami, zadbanymi zielonymi parkami, nowoczesnymi
budynkami. Zobaczyliśmy bardzo dużo
– program objął zwiedzanie Pałacu Jana
III Sobieskiego w Wilanowie, Łazienek
Królewskich, Stadionu Narodowego,
Cmentarza Wojskowego na Powązkach,

Zamku Królewskiego, Synagogi Żydowskiej, Muzeum Techniki. Wędrując ulicami Warszawy mieliśmy okazję podziwiać
Stare Miasto, Pomnik Syrenki, Pomnik
Małego Powstańca, Kolumnę Zygmunta,
Barbakan, Pomnik Powstania Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście, Park
Saski i obserwować zmianę warty przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. Mijaliśmy
budynki rządowe, takie jak Sejm, amba-

sady różnych krajów, Belweder. Mieliśmy
niepowtarzalną okazję przejechać się
metrem, wjechać na trzydzieste piętro
Pałacu Kultury i Nauki, skąd podziwialiśmy niezwykłą panoramę miasta. Niesamowitym przeżyciem dla nas była wizyta w Centrum Nauki „Kopernik”, gdzie
mogliśmy przeprowadzać doświadczenia
i eksperymenty, uczyć się poprzez zabawę, poznawać cuda i dziwy otaczającego
nas świata.
Uczniowie klasy V uważają, że warto
jechać do Warszawy, bo:
• „Jest tam dużo ciekawym miejsc do
zwiedzania”,
• „Poznajemy historię naszego kraju,
ważnych ludzi”,
• „Centrum Kopernik jest niesamowitym miejscem, bawiliśmy się tam świetnie”,
• „Na Stadionie warto zwiedzić, tak jak
my, loże dla VIP-ów, szatnie, miejsca na
ogół niedostępne dla kibiców”.
Za rok planujemy znowu wybrać się w
dłuższą podróż.
SP Dąbie

JULIA POLAK W PROJEKCIE START NOW
22-26 kwietnia 2015 r. Julia brała udział
w projekcie ogólnopolskim Start Now
z włoskim zespołem Gen Verde. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane
przez Prezydenta Miasta Katowice oraz
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w 150. rocznicę miasta Katowice. Młodzież z całej Polski uczestniczyła
w warsztatach wokalnych, tanecznych,
teatralnych i perkusyjnych, które zostały zwieńczone wspólnym z Gen Verde
koncertem w niedawno ukończonej Sali
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Organizatorami projektu byli dodatkowo: Ruch Focolari, Archidiecezja Katowicka Kościoła Katolickiego, Kościół
Ewangelicko-Augsburski w Katowicach,

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Sosnowcu, Gmina Wyznaniowa
Żydowska w Katowicach oraz Centrum
Kultury i Dialogu Doha w Katowicach.
Przesłaniem koncertu była piosenka:
„Rozpal w sercu światło pokoju”.
„Było to niesamowite i niezapomniane przeżycie i doświadczenie jedności z
innymi młodymi ludźmi biorącymi udział
w projekcie. Przyjechała młodzież z całej
Polski, poznałam wiele nowych koleżanek
i kolegów. Fascynujące warsztaty prowadzone przez wokalistki zespołu Gen Verde na długo pozostaną w mojej pamięci,
ale przede wszystkim wspaniały musical
na deskach NOSPR, w którym my wszyscy występowaliśmy. Każdy z nas może
przyczynić się do przekazywania tej idei,

że świat wokół nas może być piękniejszy,
jeśli tylko ZACZNIEMY OD SIEBIE I ZACZNIEMY JUŻ DZIŚ!” – relacjonowała
Julia Polak. SP Gródków

Julia z przyjaciółką
z zespołu Gen Verde

10

GŁOS Szkolny

MŁODSI WYBIERAJą - STARSI CZYTAJĄ
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblioteki w Szkole Podstawowej w Dąbiu
zapanowała moda na czytanie. Szkolna biblioteka ogłosiła tydzień czytania
pod hasłem: „Młodsi wybierają – starsi czytają”.
Już kilka dni wcześniej uczniowie
klas I – III przynieśli do szkoły swoje ulubione książeczki. Natomiast
wśród uczniów klas starszych wytypowano tych, którzy chętnie czytają.
Od poniedziałku „starszaki” wędrowały do swoich młodszych kolegów

i czytały im wybrane teksty. A jest
w czym wybierać! Od klasyki bajek
i baśni dla dzieci, po nowości literatury dziecięcej. Szczególną ciekawość
wzbudziła pozycja pod jakże frapującym tytułem: „Pan Pierdziołka spadł
ze stołka”.
Tydzień czytania sprawił wszystkim
wiele radości. A szeroki uśmiech na
twarzach słuchających i czytających
jeszcze raz udowodnił, że moda na
czytanie nigdy nie mija.
SP Dąbie

Dzieci ze swoimi książkami

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Od lewej: Edyta, Paulina, Jakub
i Paulina

Edyta Wacławczyk jest uczennicą
klasy IVb Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. Podobnie jak jej rówieśnicy
oraz koleżanki i koledzy z klas starszych
wzięła udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim na Baśń „Morskie
Opowieści” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku. Zadaniem
konkursowym było napisanie baśni o
szeroko rozumianej tematyce morskiej
lub związanej z wybrzeżem Bałtyku.

Łącznie na konkurs nadesłano blisko
300 prac literackich, w tym aż 234 ze
szkół podstawowych. Edytka pokonała
wszystkich i zdobyła I miejsce. Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom
tego konkursu miała miejsce 25 kwietnia br. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.
Warto nadmienić, iż to nie jedyny
sukces Edytki. Jest ona również laureatką Międzygminnego Konkursu Językowego organizowanego przez Szkołę
Podstawową w Bobrownikach. Wspólnie z Magdaleną Woźniak (ucz. kl. IVb)
i Szymonem Skórką (ucz. kl. IVa) wywalczyli I miejsce pokonując gospodarzy oraz drużyny z innych szkół, m.in.
z: Wojkowic, Sączowa, Dobieszowic,
Rogoźnika.
Zarówno Edytka, jak i jej rówieśnicy – Magda i Szymon, chociaż są dopiero w klasie czwartej, mają na swoim
koncie wiele sukcesów. W tym miejscu
warto przypomnieć, iż Szymon to laureat konkursu literackiego „Opowieści
z wiejskiego podwórka” organizowanego przez Muzeum Etnograficzne w
Chorzowie, a Magda to uczestniczka
Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-

go na Baśń „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.
Kolejne sukcesy naszych uczniów to I
miejsce Pauliny Piotrowskiej - uczennicy
klasy VIb i wyróżnienie Jakuba Skórki ucznia klasy VIa w Międzynarodowym
Konkursie Literackim „Niesamowity
ogród profesora Szafera”. Był to konkurs na opowiadanie nawiązujące do
życia i działalności wielkiego botanika
Władysława Szafera. Również w tym
samym konkursie wyróżnienie otrzymała uczennica klasy VIa Paulina Wabik,
która przygotowała opowiadanie w języku angielskim. Warto wspomnieć, iż
zarówno Paulina Piotrowska, jak i Jakub
Skórka uczestniczyli w wielu konkursach literackich. Paulina otrzymała także wyróżnienie w gminnym konkursie
poetyckim „Moja wieś w złotym piórze”. Są również uczestnikami ogólnopolskiego konkursu literackiego „Szkoła marzeń” (aktualnie czekamy na jego
rozstrzygnięcie).
Wszystkim laureatom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w przygotowaniach do kolejnych zmagań konkursowych.
SP Strzyżowice

SUKCES „MŁODYCH LINGWISTÓW”
Dnia 27 marca 2015 roku jedenastu
uczniów Gimnazjum w Psarach wzięło
udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Młody Lingwista”.
Dwie uczennice – Alicja Galeja (klasa
Id) oraz Wanessa Imielska (klasa IIb) zajęły dziewiąte miejsce (na 5900 uczestników) i otrzymały wyróżnienie.
Pozostali uczestnicy: Edyta Gęgotek,
Wiktoria Rozmus, Julia Sorn, Karolina
Dick, Zuzanna Kowal, Sandra Kocot,

Ewa Białas, Kamil Augustyn oraz Piotr
Paciej również wykazali się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
oraz kultury krajów anglojęzycznych.
Dzięki temu szkoła w zestawieniu
ogólnopolskim konkursu uplasowała się
na dziewiątej pozycji (na 344 szkoły),
natomiast w województwie śląskim zajęła zaszczytne pierwsze miejsce.
Gimnazjum Psary

Alicja i Wanessa
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Michał Kamiński po hiszpańskim treningu
Nazywam się Michał Kamiński, jestem uczniem klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Gródkowie.

Michał z kolegą

Kiedyś już napisałem artykuł o mojej
karierze tenisowej w gminnej gazecie.
Tym razem napiszę o moim tegorocznym pobycie w Hiszpanii. Razem z klubem tenisowym z Wrocławia poleciałem na obóz tenisowy do miejscowości
Torrevieja na wschodnim wybrzeżu
Hiszpanii. Nasz pobyt trwał tydzień.
Na miejscu uczestniczyłem w intensywnych treningach. Ćwiczenia były
prowadzone przez hiszpańskich trenerów i trwały cztery godziny dziennie,
podczas których łączyliśmy doskonalenie gry w tenisa z różnymi grami i zabawami. Poza treningami miałem sposob-

ność rozgrywania sparingów i meczy
zarówno z kolegami z Wrocławia jak i
zawodnikami z Hiszpanii. Ogólnie obóz
był bardzo udany i mam nadzieję, że
kiedyś jeszcze będę miał przyjemność
uczestniczyć w podobnym wydarzeniu.
Po powrocie wziąłem udział w rozgrywanych na kortach Górnika Bytom
Mistrzostwach Śląska do lat 16. Udało
mi się zająć trzecie miejsce w grze singlowej, po półfinałowej porażce z późniejszym zwycięzcą. W grze deblowej
grając w parze z moim kolegą z Zabrza
zająłem 2. miejsce.
SP Gródków

DZIENNIK ZACHODNI OTWIERA SIĘ NA GIMNAZJALISTÓW
Od roku pracujemy na zajęciach
dziennikarskich i miałyśmy w końcu
okazję zobaczyć jak naprawdę działa
redakcja gazety. W czwartek 14 maja
2015 r. dzięki udziałowi w projekcie
unijnym „Młodzież z przyszłością” miałyśmy okazję zwiedzić siedzibę redakcji Dziennika Zachodniego. Budynek
Dziennika Zachodniego jest usytuowany gdzieś na końcu świata, w jednej z dzielnic Sosnowca - Milowicach.
Obiekt - zupełnie niepasujący do reszty
otoczenia, nowoczesny, cały przeszklony - już przed wejściem wywarł na nas
ogromne wrażenie. Po wykonaniu setek zdjęć - dla udokumentowania wycieczki - ruszyłyśmy na podbój redakcji.
Oprowadzała nas po niej redaktor Katarzyna Kapusta, którą mogłyśmy poznać podczas warsztatów dziennikarskich organizowanych w naszej szkole.
Przygotowanie teoretyczne miałyśmy
za sobą, pojęcia charakterystyczne
dla dziennikarstwa opanowane, teraz
przyszedł czas na spotkanie w redakcji
jednego z najpoczytniejszych dzienników na Śląsku.
Pokój redaktora naczelnego, newsroom, kolejne działy gazety. Ludzie
siedzący przed komputerami, każdy
przy swoim oddzielnym stanowisku i
ta twórcza atmosfera unosząca się w
powietrzu. Zobaczyłyśmy m.in. jak wygląda zwykły dzień w redakcji, drukowanie nowych numerów i archiwizacja
starych egzemplarzy. Jakie były najważniejsze rzeczy, których dowiedziałyśmy
się w redakcji? Otóż najważniejsza jest
informacja. Widać to dobrze po sekcji
zajmującej się sportem, gdzie na ścianach wyświetlały się bieżące mecze a
na biurku „żużlowców” postać Toma-

sza Golloba.
Miałyśmy okazję porozmawiać z
dziennikarzami i dowiedzieć się od nich
wielu cennych informacji, dotyczących
m.in. procesu tworzenia artykułów czy
też kierunków kształcenia, jakie trzeba
ukończyć, aby móc zostać dziennikarzem i pracować w redakcji. Zapoznałyśmy się również z szatą i graficznym
przygotowaniem numeru, które wbrew
pozorom nie jest takie proste.
Szczególnie zaskoczył nas fakt, iż
to nie dziennikarz jest najważniejszy.
Kto zatem? Każdy wnosi coś od siebie,
a jest to na pewno trudne wyzwanie.
Zawód dziennikarza wymaga wszechstronnej wiedzy. Trzeba być znakomitym w wielu dziedzinach, żeby stać się
dobrym dziennikarzem.
Archiwum - miejsce, do którego zagląda się, kiedy potrzebujemy informacji o przeszłości. W redakcji Dziennika
Zachodniego to królestwo Grzegorza
Sztolera. Ten człowiek o przeszłości
gazety wie chyba wszystko. Oprowa-

dził nas po archiwum i pokazał wiele cennych zdjęć. Zainteresowanym
przekazał informacje o specyfice pracy
archiwisty. Miałyśmy okazję dotknąć
i przeczytać fragmenty z oryginalnej
gazety sprzed prawie 60 lat. Na archiwum ze starymi numerami Dziennika
Zachodniego złożyło się kilkadziesiąt
wielkich kontenerów. Wielkość i ilość
naprawdę przytłaczała. Udało nam się
zobaczyć parę starych numerów. Dzięki temu przekonałyśmy się, jaką ewolucję przeszła gazeta.
Po obejrzeniu redakcji przekonałyśmy się, ile trudu i zaangażowania oraz
jakiej ilości osób potrzeba, aby wydać
jeden numer gazety. Zwiedzanie redakcji prasowej i możliwość bezpośredniej
rozmowy z prawdziwymi dziennikarzami były dla nas wyjątkowym przeżyciem. Być może niektóre z nas w
przyszłości będą pracowały w redakcji
jakiejś gazety?
Gimnazjum Psary

Gimnazjaliści w lokalnej redakcji Dziennika Zachodniego

12

GŁOS Szkolny

WIWAT MAJ,TRZECI MAJ
Rocznica uchwalenia konstytucji 3
Maja to ważne dla Polaków święto.
Konstytucja była pierwszą w Europie
i drugą na świecie ustawą zasadniczą,

w której spisano prawa i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej. Dla
podkreślenia znaczenia oraz roli tego
wydarzenia w historii naszej ojczyzny

Uczniowie po występie z okazji 3-go Maja

uczniowie klasy VI SP w Gródkowie
przygotowali program słowno-muzyczny „Wiwat maj, trzeci maj”.
Na tle scenografii akcentującej nasze symbole narodowe szóstoklasiści
przypomnieli, co wydarzyło się 3 maja
1791 roku. Była to bardzo interesująca lekcja historii. Na krótką chwilę
przenieśliśmy się do czasów króla Stanisława Augusta i poznaliśmy wybitne osobowości, dla których ojczyzna
stanowiła najwyższą wartość. Edukacyjna opowieść uczniów, prezentacja
multimedialna, oprawa muzyczna oraz
patriotyczne teksty wprowadzały nas
w atmosferę Warszawy sprzed 224
lat. Miłym gościem majowego świętowania był radny Gródkowa – Robert
Zieliński, który obdarował flagami
wszystkich uczniów kl. IV-VI, natomiast przedszkolaki otrzymały biało-czerwone wiatraczki.
SP Gródków

ZIELONY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU
15 maja w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. E. Gierczak w Gródkowie zarówno grupa

młodsza jak i starsza, świętowały Zielony Dzień.
Celem organizacji tego dnia było

Przedszkolaki podczas świętowania

zwrócenie uwagi na temat ochrony
środowiska. Wzbudzenie w dzieciach
poczucia odpowiedzialności nie tylko
za to co „moje”, ale i za to co wspólne. Chodzi o to by uczyć, że każdy ma
wpływ na to w jakim świecie wszyscy
żyjemy.
Pogadanka, „burza mózgów” i filmy
o tematyce proekologicznej, przybliżyły dzieciom temat ekologicznego
stylu życia. Czasem marnujemy wodę,
energię, zanieczyszczamy powietrze, z
powodu braku zainteresowania, bezmyślności, braku świadomości. Warto
wyrabiać w sobie i w dzieciach dobre
nawyki dbałość o środowisko, na przykład segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, czy prądu.
Zielony Dzień zakończył się tańcem
do piosenki „Moja planeta” Majki Jeżowskiej i pracą plastyczną.
SP Gródków
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O pióro Wójta Gminy Psary
Pod koniec maja miała miejsce V Edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O pióro Wójta Gminy Psary”.
Do rywalizacji o miano Mistrza Orto- w Sarnowie – Nikola Rybak i Krzysztof
grafii 2015 r. i główną nagrodę przystąpili Elmrych.
uczniowie klas trzecich ze wszystkich
Laureatem tegorocznej V Edycji Gminszkół z naszej gminy. Zostali oni wcze- nego Konkursu Ortograficznego została
śniej wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Nikola Rybak Zespołu Szkolno-PrzedZespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w szkolnego nr 2 w Sarnowie (Szkoły PodStrzyżowicach reprezentowała Karolina stawowej im. Alfreda Szklarskiego). NaBargieła i Karolina Flak, Szkołę Podsta- leży dodać, że zwyciężczyni otrzymała
wową w Dąbiu – Oliwia Smuga i Pauli- również tytuł „Eksperta Ortografii” w
na Korczyńska, Szkołę Podstawową w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym.
Gródkowie – Maja Terlikowska i Kinga Gratulujemy wygranej i życzymy jej dalBusz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 szych sukcesów na tym polu. SPSarnów.

Laureatka konkursu z Wójtem

Uczniowie z wizytą u Wójta

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Szklarskiego w Sarnowie odbyli nietypową lekcję w… Urzędzie Gminy
Psary, a ich wykładowcą był Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń.
Następnie przyszedł czas na wędrówWiedzę teoretyczną o podziale admi- dyplomów, pamiątkowych upominków,
nistracyjnym kraju, jednostkach samorzą- wyjątkowych pucharów, medali, okolicz- kę po urzędzie i przyglądanie się pracy
du terytorialnego oraz zadaniach gminy nościowych tablic. Uczniowie zadawali urzędników. Przy okazji nasz wyrozumiały
piątoklasiści przyswoili sobie jeszcze w mnóstwo pytań i zaglądali niemal w każdy przewodnik tłumaczył, gdzie i jakie spratym roku w szkole. Jednak możliwość „kąt”, nawet – za pozwoleniem Wójta – wy można załatwić. Urzędnicy byli bardzo
doświadczenia tego świata osobiście i do służbowego kalendarza. „Ileż to spraw, cierpliwi i spokojnie wyjaśniali dzieciom,
wysłuchania „na żywo”, w oficjalnej sali ile spotkań…. To ile godzin dziennie Pan czym zajmują się na co dzień. Na zakońnarad prelekcji Wójta – osoby najlepiej pracuje?” – pytali niektórzy z nich. „O!...to czenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy upominek. ZSP Sarnów.
poinformowanej o sprawach gminy – były dużo….” – dziwili się potem.
dla uczniów niezwykłym przeżyciem. Do
tego to wszystko odbyło się przy słodkim
poczęstunku.
Urzędową lekcję rozpoczęła prezentacja z informacjami o zadaniach gminy, finansach, przedsięwzięciach, planach i społecznej odpowiedzialności samorządu. Kolejny
punkt programu stanowiło zwiedzanie sekretariatu oraz gabinetu Wójta. Nie lada
przyjemnością dla wielu „młodych polityków” była możliwość skorzystania z fotela
i biurka włodarza gminy. Potem nastąpiło
oglądanie niezwykłych nagród i wyróżnień
Uczniowie podczas wykładu Wójta Tomasza Sadłonia o samorządzie gminnym
przyznanych samorządowi oraz Wójtowi:

Gmina Psary wspiera AMP Futbol

Stwierdzenie, iż „sport nie ma granic” po raz kolejny zostało potwierdzone. Tym razem animator Orlika w
Psarach Krzysztof Płachciński wraz z wolontariuszką Klaudią Dzierżanowską postanowili pomóc i wesprzeć
polskie drużyny ampfutbolowe podczas Mistrzostw Polski.
AMPfutbol to rodzaj piłki nożnej uczestniczyli oni w cyklu turniejów halo- r.). To wszystko stało się bodźcem do
rozgrywanej przez drużyny, w których wych, podczas których poznali nie tylko dalszych działań na rzecz propagowania
biorą udział zawodnicy po jednostronnej zawodników i trenerów, ale i specyfikę tej wspaniałej dyscypliny także w naszym
amputacji kończyny (zawodnicy grający tego rodzaju treningów i rozgrywek. regionie przez tę dwójkę naszych dziaw polu są po amputacji kończyny dolnej, Nasi gminni przedstawiciele otrzymali łaczy sportowych. W najbliższym czasie
a bramkarze kończyny górnej). Pierwsza podziękowania i wsparcie z rąk same- trener Akademii Piłkarskiej w Psarach
runda tegorocznych Mistrzostw Polski go prezydenta europejskiej federacji Krzysztof Płachciński Efektem odbędzie
w tej dyscyplinie odbyła się w 2-3 maja ampfutbolu (EAFF) Mateusza Widłaka m.in. specjalistyczne szkolenia z zakresu
w Świerczynku.
oraz trenera reprezentacji Polski Marka specyfiki trenowania osób z niepełnoNie było to pierwsze spotkanie psar- Dragosza (pod jego skrzydłami druży- sprawnością, by jeszcze lepiej móc poskich animatorów sportowych z tą od- na ampfutbolu zajęła 4. miejsce na Mi- magać istniejącym oraz nowym drużymianą piłki nożnej. Wcześniej bowiem strzostwach Świata w Brazylii w 2014 nom z podobnymi deficytami. K.D.
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psarski kinomaniak
Dyskusyjny Klub Filmowy pod
wdzięczną nazwą „Psarski kinomaniak” rozpocznie swoją działalność
22 czerwca 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach.
W poniedziałek 22 czerwca br. o godz.
18.00 w sali bankietowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach uroczyście zainaugurowany zostanie „Psarski kinomaniak”
– Dyskusyjny Klub Filmowy dla tych wszystkich, którzy od kina oczekują czegoś więcej
niż tylko prostej rozrywki. Na początek
organizator – GBP w Psarach – przygotował wielokrotnie nagradzany polski film w
reżyserii Łukasza Palkowskiego o sławnym
lekarzu Zbigniewie Relidze, prekursorze
przeszczepów serca w polskiej medycynie.
Pokazy filmowe w „Psarskim kinomaniaku” będą odbywały się cyklicznie w dobrze
znanej i świetnie sprawdzającej się formule

Spotkania psarskiego kinomaniaka odbędą się w sali bankietowej w OSP Psary

klubu dyskusyjnego. Każdy seans zostanie
poprzedzony niedługim wykładem prowadzonym przez profesjonalnego filmoznawcę, a zakończy się dyskusją uczestników.
Organizatorzy zapraszają serdecznie nie
tylko miłośników sztuki filmowej, ale każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę
na temat dziesiątej muzy oraz obejrzeć za

darmo znane i wysoko cenione produkcje
polskiego i światowego kina.
Spotkania „Psarskiego kinomaniaka”
będą odbywały się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Psarach cyklicznie, raz w miesiącu (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Wstęp wolny. Krzysztof Dulko.

Gminne Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja 2015 uroczyście obchodzono w naszej gminie Święto Konstytucji 3 Maja.
Po Mszy Świętej odprawionej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Dąbiu przez proboszcza
ks. Edwarda Kołomańskiego, uczestnicy
uroczystości przemaszerowali do wyremontowanego i zmodernizowanego budynku Ośrodka Kultury w Dąbiu, gdzie
odbyły się występy artystyczne. Przed
publicznością zaprezentowali się w pięknym programie artystycznym uczniowie
szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu oraz zespoły śpiewacze.
W swym wystąpieniu Wójt Gminy
Psary odniósł się do chlubnych tradycji demokracji, uchwalonej konstytucji i
nawiązał do obecnych czasów oraz bieżących przedsięwzięć gminy. Po części
oficjalnej goście zostali zaproszeni przez
Wójta na poczęstunek przygotowany
przez Gminny Ośrodek Kultury. Red.

Wójt Gminy Psary
serdecznie zaprasza na:

spotkanie z Arturem Barcisiem,
które odbędzie się
9 lipca 2015 r. o godz. 15:00
w sali bankietowej OSP Psary.
Wstęp bezpłatny!

Przemarsz do sali bankietowej w Dąbiu

Występ zespołu „Nasz Gródków”

KULTURA
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Dzień Dziecka w Gminie Psary
Po raz kolejny z duża pompą obchodziliśmy w gminie Dzień Dziecka, zorganizowany w tym roku 31 maja na stadionie sportowym w Psarach. Słoneczna pogoda oraz bogaty i różnorodny program okazały się niezwykle ciekawą
propozycją spędzenia niedzielnego popołudnia dla całej rodziny.
W tym roku nikt nie mógł narzekać na
nudę, a każdy z uczestników znalazł dla
siebie coś miłego. Amatorzy warsztatów
manualnych mogli sprawdzić swoje umiejętności biorąc udział w konkursach plastycznych, warsztatach robienia mydełek,
zdobienia babeczek, dmuchania ogromnych baniek czy tworzenia balonowych
zwierzaków. Miłośnicy sportowej rywalizacji konkurowali ze sobą podczas turnieju sprawnościowego czy rozgrywek w
rugby. Głównym punktem imprezy były
kolorowe i taneczne popisy przedszkolaków oraz uczniów lokalnych szkół. Taniec
smoka, lalek, występy cheerleaderek,
popisowy pokaz akrobatyki artystycznej,
grupy breakdance czy capoeiry to tylko
Goście mogli podziwiać popisy akrobatyki artystycznej
niewielki ułamek całego programu, który zaprezentowali młodzi artyści. Dużą
niespodzianką, cieszącą się ogromnym
zainteresowaniem wśród uczestników,
okazał się pokaz sprawności psów policyjnych w wykonaniu funkcjonariuszy
policji z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Niemniej entuzjastycznie bawiono się przy grupie Crafts of Two, której
członkowie w wymyślnych strojach bohaterów gier komputerowych uprzyjemniali dzieciom dzień wspólnymi zdjęciami.
Wszystkie dzieci uczestniczące w tegorocznych obchodach mogły bezpłatnie
Występy podczas Dnia Dziecka
korzystać z atrakcji takich jak: dmuchańNa zakończenie imprezy laureaci
ce, zjeżdżalnie, karuzela, samochodziki oraz Rehabilitacji św. Łukasza, gdzie rodzice
mogli
wykonać
podstawowe
badawszystkich
konkursów otrzymali z rąk
elektryczne. Wielbiciele dzikiego zachonia
stopy
oraz
postawy
dziecka.
Ponadto
Wójta
Gminy
Psary Tomasza Sadłonia
du mieli możliwość postrzelać z łuku,
rzucić podkową, lassem czy spróbować w ciągu całego popołudnia dzieci były ob- nagrody i pamiątkowe dyplomy. W tym
swoich sił, jako poszukiwacze złota. Te- darowywane słodkościami i kolorowymi roku organizatorzy nie zapomnieli o niegoroczny festyn wzbogaciły stoiska firmy balonami przez kroczących po stadionie co starszych dzieciach. Po godzinie 19:00
przy rockowych rytmach młodzieżowych
Ziaja, prezentującej kosmetyki dla dzieci szczudlarzy.
zespołów wokalnych z Ośrodka Kultury
w Sarnowie oraz muzyce Aleksandry Rój
występującej z zespołem Over Sound bawiła się grupa młodzieży. Zorganizowanie
tak wielu bezpłatnych i ciekawych atrakcji
było możliwe dzięki wsparciu firm, sponsorów indywidualnych oraz lokalnych
instytucji jak: Gminnemu Ośrodkowi
Kultury Gminy Psary, Urzędowi Gminy Psary, Zakładom Ogrodniczym Bory
Malinowskie, firmie Transbud Wulkan Zdzisław Wszoła, PPD Gródków, Panu
Mirosławowi Kupińskiemu, Panu Robertowi Zielińskiemu, Państwu Bogdanowi
i Aleksandrze Oliwa, firmie Ziaja, GBP
w Psarach, Bankowi Spółdzielczemu w
Będzinie, firmom TEXASBURGER oraz
Każde dziecko startujące w konkursie otrzymało nagrodę z rąk Wójta Gminy Psary
Zajazd Zielony Gościniec. Red.
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XII Wyścig Kolarski w Gminie Psary za nami
17 maja w gminie Psary odbył się XII Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary. W tegorocznej edycji
wzięło udział łącznie 315 zawodników, a wśród nich znaleźli się zawodowi kolarze i amatorzy.
Tegoroczna edycja powitała wszystkich dosyć chłodną – jak na maj – aurą,
która nie zniechęciła jednak licznie przybyłych, zapalonych miłośników kolarstwa.
Zawody otworzył Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z Posłami na Sejm RP
– Beatą Małecką-Liberą oraz Witoldem
Klepaczem, Zastępcą Wójta Gminy Psary – Martą Szymiec oraz radnymi Gminy
Psary. Organizatorami wyścigu byli: Urząd
Gminy Psary oraz Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum” w Psarach.
Rywalizacja rozpoczęła się o godz.
10:40 równolegle na szosie oraz na murawie boiska Iskry Psary. Na tegoroczną
edycję mistrzostw składały się trzy konNajmłodsi ścigali się na murawie stadionu Iskry Psary
kursy: 1) Wyścig o Puchar Wójta Gminy
Psary w kategorii Masters dla kolarzy
licencjonowanych i zaawansowanych
kolarzy amatorów – zaliczany do Pucharu Polski, 2) Otwarty Wyścig o Puchar
Wójta Gminy Psary dla szerokiego grona
amatorów kolarstwa – dzieci, młodzieży
oraz dorosłych, 3) Wyścig o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie
dla funkcjonariuszy policji. Trasa wyścigu
na szosie przebiegała przez gminy: Psary,
Mierzęcice i Bobrowniki. Sponsorami nagród była Gmina Psary, firma rowerowa
Merida i sklep rowerowy Bike Atelier.
Nagrody wręczali zwycięzcom: Wójt
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Poseł na
Sejm RP – Jarosław Pięta oraz Komendant
Powiatowy Policji w Będzinie – Ryszard
Skowroński.
W tym roku w wyścigu wzięła udział rekordowa ilość dorosłych amatorów i kolarzy
W tym roku do wyścigu zgłosiła się
rekordowa liczba dorosłych amatorów i wyścigu było pokazanie piękna tej dys- fantastyczne skutki” - powiedział Andrzej
kolarzy Masters. „66 amatorów i 175 ko- cypliny oraz promowanie sportu w co- Olszewski, prezes Stowarzyszenia UKS
larzy zaawansowanych, którzy startowali dziennym życiu. Rosnące zainteresowanie „Gimnazjum”, współorganizator wyścigu.
na szosie w 12. edycji wyścigu to dla nas rywalizacją w naszym konkursie potwier- Red.
olbrzymi sukces. Głównym założeniem dziło, że to, co robimy od tylu lat przynosi

Kolejne medale dla naszej szablistki
Pod koniec kwietnia w Vincenzie odbyły się Mistrzostwa Europy Młodzieży. W turnieju drużynowym nasza
mieszkanka – Angelika Wątor – wraz z zawodniczkami Karoliną Kaletą, Martyną Wątor i Karoliną Walczak
wywalczyły brązowy medal!
Na następny sukces mieszkanki Pre- niczkami AWF AZS Warszawa. Srebrne
W meczu o wejście do najlepszej
czwórki dziewczyny zmierzyły się z czowa nie trzeba było długo czekać. szablistki walczyły w składzie: Angelika
Węgierkami. Po emocjonującym starciu Już w połowie maja Angelika Wątor Wątor, Karolina Walczak, Pamela Warodniosły zwycięstwo 45:40. W półfinale wywalczyła zespołowo srebrny medal szawska oraz Karolina Cieślar.
Dzięki wszystkim odniesionym zwyprzegrały z późniejszymi triumfatorka- na Mistrzostwach Polski Seniorów w
mi turnieju i nie dostąpiły przyjemno- szabli, które odbyły się w Warszawie. cięstwom 16 czerwca br. Angelika Wąści odebrania krążka z najcenniejszego Zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu tor będzie reprezentować Polskę na
kruszcu, ale w meczu o miejsce trzecie Szermierczego w turnieju drużynowym pierwszych Igrzyskach Europejskich w
nie dały już żadnych szans reprezentacji zdołały awansować do ścisłego finału, Baku. Trzymamy kciuki za naszą mieszgdzie przegrały z utytułowanymi zawod- kankę. Najwyższy czas na złoto! Red.
Turcji 45:22.
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Marsz po zdrowie
II Gminny Marsz za nami... Było przepięknie! Pogoda jak na zamówienie,
dobre humory, wola sportowego zaangażowania. Tak grupa entuzjastów
nordic walkingu rozpoczęła „sezon kijkowy”.

Uczestnicy Marszu po zdrowie

Trasa wiodła przez piękne tereny:
Brzękowic, Goląszy Dolnej – Biski, przez
Górę Siewierską i osiedle „Czerwony Ka-

mień”. A potem z górki do celu przy boisku „Orła Dąbie”. Ile kilometrów? około
siedmiu, pewnie z naddatkiem. Czas: go-

dzina i 15 minut wspaniałego, towarzyskiego marszu dla zdrowia.
Nordic walking to szczególny rodzaj
aktywności fizycznej, który jest polecany każdej grupie wiekowej i przynosi
same korzyści.Uczestnicy tej edycji marszu reprezentowali różne miejscowości:
Brzękowice, Goląszę, Dąbie, Strzyżowice, Psary i Sarnów, a nawet Będzin –
Grodziec. Wszyscy byli zadowoleni ze
wspólnego wysiłku i zachwyceni malowniczą trasą.
Dziękujemy bardzo serdecznie za
udział, bo to dzięki postawie uczestników
ta inicjatywa stała się przyjemnym faktem. Zapraszamy do uprawiania nordic
walking w każdej wolnej chwili. Organizatorzy Marszu po zdrowie.

Sport zamiast uzależnień
27 maja 2015 roku Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli
instytucji oraz dzieci i młodzieży z terenu gminy zainaugurował Gminny Program Profilaktyczno-Edukacyjno-Sportowy pn. „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” oraz turnieje rozgrywane w ramach tegorocznego
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Wydarzenie to odbyło się na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
Na akcję „Żyj marzeniami a nie uza- pokaz umiejętności Policji w wykonaniu
Dziękujemy również sponsorowi Banleżnieniami” składał się m.in. szereg kon- kadetów Szkoły Policji w Katowicach, kowi Spółdzielczemu w Będzinie oraz
kursów i działań informacyjnych, których historycznej broni palnej XIX w. – za- pozostałym instytucjom z terenu gmicelem było wykształcenie u uczniów prezentowany przez Czarnoprochowy ny Psary, w szczególności: Gminnemu
umiejętności prowadzenia zdrowego – Klub Strzelecki Ligii Obrony Kraju Sta- Ośrodkowi Kultury – za profesjonalną
wolnego od używek – stylu życia.
re Strzelby w Jaworznie, pokaz sprzętu konferansjerkę i obsługę nagłośnienia,
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła i wyposażenia Ochotniczej Straży Po- społecznością szkolnym ze Szkoły PodSzkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko- żarnej w Psarach a także wyposażenia stawowej w Gródkowie, Szkoły Podstaściuszki w Dąbiu.
oraz umiejętności Rejonowego Pogoto- wowej w Dąbiu, Zespołowi SzkolnoMłodzież w ramach Sportowego Tur- wia Ratunkowego w Sosnowcu – Sekcji -Przedszkolnemu nr 1 w Strzyżowicach,
nieju Miast i Gmin rozegrała zawody w Ratownictwa Medycznego z Mierzęcic. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr
konkurencjach sportowych i w zawoSerdecznie dziękujemy wszystkim in- 2 w Sarnowie – za udział konkursach i
dach „Mali Strażacy.”
stytucjom za woluntarny udział w pro- rozgrywkach, nauczycielom za przygoPodczas tego dnia wyróżnione zo- gramie, dzięki czemu dzieci i młodzież towanie młodzieży, Urzędowi Gminy
stały również szkoły, otrzymując z rąk miał ciekawą okazję na zdobycie nowej Psary oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w
Wójta Gminy Psary sprzęt sportowy. wiedzy i doświadczeń.
Dąbiu. OPS Psary.
Wszystkie nagrody zostały zakupione z
budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uzupełnieniem zawodów ruchowych
były różnorodne pokazy m.in.: walki
szablą w wykonaniu Angeliki Wątor
i Karoliny Cieślar – reprezentantek
Polski z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego TMS Sosnowiec, musztry
zaprezentowanej przez uczniów klasy
pożarniczej i policyjnej z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w
Wojkowicach, pokaz umiejętności piłkarskich zawodników z Klubu Zagłębia
Sosnowiec, sprzętu i wyposażenia KoTrener drużyny Zagłębie Sosnowiec przeprowadził trening pokazowy z młodymi
mendy Powiatowej Policji w Będzinie
piłkarzami ze Szkół Podstawowych w gminie Psary
i Komisariatu Policji w Wojkowicach,
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WYWIAD Z MIESZKAŃCEM

wywiad ze zbyszkiem stanikiem inicjatorem wyścigu kolarskiego
W cyklu wywiad ze znanym mieszkańcem proponujemy rozmowę z inicjatorem wyścigu kolarskiego w gminie Psary, który przeprowadziły uczennice tutejszego Gimnazjum.
Uczennice: W jakich okolicznościach pojawił się pomysł zorganizowania wyścigu kolarskiego?
Zbigniew Stanik: Jak każdy pomysł,
także i ten najpierw narodził się w mojej
głowie. Zawsze lubiłem jeździć na rowerze i marzyło mi się wziąć udział prawdziwym wyścigu. Chciałem móc jechać
trasą, która jest zamknięta dla innych
uczestników a najważniejsi są rowerzyści. Moja młodość przypadła na czasy,
gdzie droga do wolności prowadziła
miedzy innymi przez sport. Trzynaście
lat temu popularne były głównie wyścigi
terenowe na rowerach górskich. A co
z amatorami, którzy chcieliby poczuć
wiatr we włosach, adrenalinę i stanąć na
podium a jeżdżą po szosie na przykład
na „składaku”?
U.: Wtedy Pan poszedł do urzędu i złożył jakieś dokumenty?
Z.S.: Nie, wtedy w luźnej przypadkowej rozmowie z ówczesnym Wójtem
Gminy Psary Marianem Koziełem opowiedziałem o swoim pomyśle a władzy
samorządowej to się spodobało i machina ruszyła. Pierwszy wyścig kolarski
w 2002 roku zorganizowaliśmy w ciągu
zaledwie 3–4 tygodni. Uruchomiliśmy
znajomych, którzy pomogli przeprowadzić wyścig. To było spontaniczne działanie wielu ludzi. Od początku dużego
wsparcia udzielili strażacy z ochotniczych jednostek naszej gminy. Zabezpieczali teren i koordynowali ruch na
drodze, a to nie lada wyczyn, żeby nikomu nic się nie stało, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wcześniej musiały być
przeprowadzone stosowne rozmowy z
policją i służbą zdrowia, aby wyścig był
odpowiednio zabezpieczony.
U.: Kim byli uczestnicy pierwszego wyścigu?
Z.S.: Wszyscy ci, którzy chcieli
wziąć w nim udział, przecież to wyścig
amatorski. Dzisiaj to może śmieszne, ale
wtedy ludzie jechali na takim rowerze,

jaki był pod ręką, np. na składaku. Dzisiaj sprzęt jest profesjonalny, a ludzie
którzy starują to nie tylko amatorzy
popołudniowych wycieczek, ale także
amatorzy z licencją kolarską.
U.: W jaki sposób osoby, które
jeżdżą na wyścigi kolarskie w ramach Pucharu Polski dotarły do
naszej gminy?
Z.S.: To już nie tylko nasz zasługa,
ale i firmy Merida oraz inspirującej rozmowy z Panem Markiem Dobrowolskim
pracownikiem Meridy, wieloletnim kolarzem i wielkim sympatykiem naszego
wyścigu. Kiedy dowiedzieli się o naszym
wyścigu kolarskim na szosie, przyjechali
zobaczyć i postanowili stać się głównym sponsorem i współorganizatorem
przedsięwzięcia, a było to w trzeciej
edycji i od tego czasu „jeździmy” razem.
Doceniając dotychczasowy wysoki poziom organizacyjny Mistrzostw Kolarskich, które odbywają się w Psarach,
Polski Związek Kolarski podjął decyzję
o przyznaniu Gminie Psary organizacji
Szosowych Mistrzostw Polski Masters.
Organizacja imprezy tej rangi to było
wyróżnienie, ale także duże wyzwanie.
U.: Tak duża impreza powinna
mieć patronat, kto wspierał i pomagał?
Z.S.: Nasza wiedza o organizacji tak
dużych imprez była niewielka, więc początkowo pomagał nam swoim patronatem rektor AWF-u w Katowicach,
Wójt Gminy Psary, Komendant Powiatowy Policji cały czas obecni byli z
nami policjanci i strażacy oraz całkiem
spora grupa społeczników, sympatyków i sponsorów. Od paru lat główny
ciężar organizacji wyścigu spoczywa na
Uczniowskim Klubie Sportowym Gimnazjum. Natomiast doświadczenie i powiększanie się imprezy – rozciąganie
trasy na okoliczne gminy pozwoliło nam
przejąć całkowicie inicjatywę i dzisiaj
przyjeżdża się do nas, aby się pościgać,

Zbyszek Stanik

zapunktować.
U.: Co się nie zmieniało do dzisiaj w wyścigu?
Z.S.: Moim celem było zaprosić do
aktywnego spędzania wolnego czasu
całe rodziny i zagwarantować dobrą zabawę. Tak też się stało, na wyścig przyjeżdżają czasami nawet trzy pokolenia.
Dla najmłodszych organizowany jest
wyścig na stadionie, a dla starszych na
szosie. Dzień wyścigu to święto familijne. Ten wyścig był także rozgrzewką i
początkiem kariery sportowej dla naszych kolarzy, braci Grabisów, którzy
zaczynali od jazdy po murawie, a dzisiaj
reprezentują nasz region na imprezach o
zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Na pewno nie zmieniło się bardzo
życzliwe podejście do wyścigu obecnych władz samorządowych, konkretnie
Wójta Tomasza Sadłonia. Największym
jednak dla mnie sukcesem jest fakt, że ta
impreza jest kontynuowana.
U.: Dziękujemy za rozmowę i do
zobaczenia na szosie.
Martyna Waluga i Anna Kiljańska z Gimnazjum
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Chcesz ocieplić swój dom? Weź udział w konkursie ISOVER!
Informujemy, iż mieszkańcy gminy Psary mają możliwość wzięcia udziału w konkursie skierowanym do właścicieli
budynków, którzy planują jeszcze w tym roku ocieplić swój dom (wykonać termomodernizację / termorenowację).
Nagrodę sponsoruje przedsiębiorW konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne – właściciele nieru- stwo Saint-Gobain Construction
chomości mieszkalnej w gminie Psary, któ- Products Polska Sp. z o.o. - lider rynrzy planują wykonać termomodernizację ku w zakresie innowacyjnych rozwiązań
domu jednorodzinnego lub zaadoptować izolacyjnych z wełny mineralnej, w tym
budynek niemieszkalny z przeznaczeniem m.in. marki ISOVER.
ISOVER właśnie wprowadził ciekawe
na jednorodzinny – mieszkalny, podlegający termomodernizacji z użyciem materia- rozwiązanie izolacji dachów skośnych –
łów ISOVER.
termorenowację nakrokwiową. DlateKonkurs ma na celu popularyzowa- go też konkurs z pewnością szczególnie
nie idei kompleksowej termorenowacji zainteresuje tych mieszkańców, których tradycyjną lub kurierską na adres Biura
a szczególnie renowacji dachu skośnego budynki wymagają pilnego remontu da- Obsługi Konkursu: MPL Verbum S.A. ul.
oraz upowszechnienie wdrażania opty- chu. Jury konkursu składające się z repre- Szelągowska 45a, 61-626 Pozna, tel: 61
malnych, energooszczędnych rozwiązań zentantów Sponsora i Gminy dużą uwagę 825 07 85.
Informujemy, że Biuro Obsługi Konskieruje na aspekt kompleksowości terw budownictwie.
kursu
prowadzi infolinię Konkursu w
Nagroda główna to materiały moizolacji (dach, ściany, podłogi itd), jak
trakcie
trwania Konkursu, w dni robocze
izolacyjne ISOVER o wartości do 27 również na argumentację i poziom świa000 złotych brutto oraz konsultacja domości inwestora oraz przygotowanie – od poniedziałku do piątku – w godziwraz z zaopiniowaniem konstrukto- dokumentacji, w tym kluczowych powo- nach: 14:00 – 17:00, pod numerem tel.:
ra w tym obliczenia konstrukcyjne dów motywujących uczestnika konkursu 61 825 07 85.
Regulamin konkursu oraz załączniki
dachu skośnego poddanego termo- do termorenowacji domu.
Wszystkie zgłoszenia do Konkursu na- można pobrać na stronie www.psary.pl/
modernizacji metodą nakrokwiową
leży nadsyłać do 15 lipca 2015 r. pocztą aktualnosc/konkurs_isover.html. Red.
o wartości do 2 800 zł brutto.

POZNAJ „DOM ENERGOOSZCZĘDNY”
Szukasz dofinansowania na modernizację swojego domu przy użyciu energooszczędnych technologii? Przyjdź 27
czerwca 2015 roku od. godz. 10:00 do sali konferencyjnej przy remizie OSP w Dąbiu na otwarte wykłady oraz bezpłatne targi wystawiennicze poświęcone energooszczędnym rozwiązaniom w budownictwie domów.
dla wszystkich osób pragnących przyjrzeć się bliżej konkretnym
rozwiązaniom energooszczędnym w budownictwie. 27 czerwca
w godzinach od 10:00 do 14:00 sala remizy OSP w Dąbiu oraz
plac przy niej zapełnią się stoiskami wielu wystawców oraz specjalistami z zakresu budownictwa ekologicznego. W programie
aż 9 prezentacji i wykładów (prowadzonych m.in. przez ekspertów z Planergia.pl, Saint-Gobain i Viessmann), konsultacje
z fachowcami, pokazy energooszczędnych urządzeń i rozwiązań technologicznych dla domów. Dodatkowo każdy uczestnik
otrzyma bezpłatnie poradnik o odnawialnych źródłach energii,
materiały konferencyjne oraz publikatory konkretnych wystawZ końcem maja br. Gmina Psary rozpoczęła realizację pro- ców. Przewidziano także mały poczęstunek. Nad poziomem i
jektu informacyjno-edukacyjnego pod nazwą „Dom energo- przebiegiem konferencji będzie czuwać patron merytoryczny –
oszczędny”, którego głównym zadaniem jest promocja no- Planergia.pl.
Inicjatorzy „Domu energooszczędnego” chcą trafić ze swowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich im przekazem także do dzieci i młodzieży. Dlatego 13 września
postaw proekologicznych. Adresatami tego przedsięwzięcia są podczas Gminnych Dożynek w Psarach odbędzie się cykl warsznie tylko mieszkańcy gminy Psary, ale także wszyscy zaintereso- tatów i zabaw dla najmłodszych w wieku ok. 5-10 lat. Będzie
można wówczas np. zbudować dom ze specjalnych klocków stywani technologiami energooszczędnymi w domach.
Przedsięwzięcie to składa się z wielu działań i wydarzeń roz- ropianowych oraz wygrać nagrody w konkursach ekologicznych.
Tymczasem zapraszamy wszystkich mieszkańców
łożonych w czasie od maja do września br. Pierwszym z nich
były zakończone już otwarte warsztaty edukacyjne na temat gminy Psary oraz gmin sąsiednich do uczestnictwa
nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, które odbyły się w w bezpłatnej konferencji i targach, które odbędą się
dniach 25 maja – 2 czerwca br. w pięciu sołectwach. Punkt 27 czerwca w Dąbiu w gminie Psary od godz. 10:00.
kulminacyjny jednak dopiero przed nami – 27 czerwca „Dom energooszczędny” – projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownicod godz. 10:00 zapraszamy na bezpłatną konferencję two energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary jest finansowany z budżetu Gminy Psary oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środopołączoną z targami wystawienniczymi. Wydarzenie wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią
to jest przeznaczone dla tych, którzy chcą poznać możliwości oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
uzyskania dofinansowań na modernizację swoich domów oraz Gospodarki Wodnej w Katowicach.

