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TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
Trwają prace przy budowie wodociągu w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej oraz na
ul. Krótkiej. To część drugiego, z trzech zadań związanych z budową i wymianą 5 odcinków sieci wodociągowej,
o łącznej długości blisko 15 km, w tym ponad 2,75 km przyłączy, którą rozpoczęto w 2017 r.
sze z trzech, wspomnianych zadań.
Budowa i wymiana wodociągu wraz
z przyłączami prowadzona była
w Strzyżowicach na ul. Żwirowej,
w Psarach na ul. Polnej i ul. Gródkowskiej, w Malinowicach na ul. Słonecznej oraz w Sarnowie na ul. Źródlanej.
Na tym etapie powstało łącznie ponad 3,1 km sieci. Wykonawcą zadania
była firma „INSTALBUD” Tadeusz Machowski z siedzibą w Różanowicach,
a jego koszt wyniósł 878 677,01 zł.
Warto zaznaczyć, że prace w znacznej
części prowadzone są metodą
Budowa sieci wodociągowej w Malinowicach
bezwykopową, co usprawnia i ułaAktualnie trwa montaż głównego lejne zadanie, obejmujące budowę twia wykonywanie głównych odcinwodociągu w Malinowicach od Stacji i wymianę sieci wodociągowej na ków sieci. Powstające przyłącza do
Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej odcinku Brzękowice Dolne – Golą- budynków są zakończone mrozoodoraz na ul. Krótkiej. Dotychczas wy- sza Biska – zbiornik Góra Siewierska pornymi studzienkami, wyposażonykonano już 1,9 km sieci wodociągo- oraz w Strzyżowicach na ul. Parkowej. mi w wodomierze z funkcją odczytu
wej. Kolejne prace będą prowadzo- W ramach tego etapu powstanie radiowego. Red.
ne od ul. Krótkiej w stronę Dąbia do wodociąg o długości ponad 5,4 km,
ul. Pocztowej. W ramach tego zadania a jego wykonawcą będzie konsorpowstanie łącznie ponad 3,5 km sieci. cjum firm ZRIB Sp. z o.o. i Zakład
Wykonawcą tego etapu, którego war- Robót Inżynieryjno – Budowlanych
tość sięga 1 049 348,02 zł, jest Zakład Zygmunt Seweryn z siedzibą w MięRemontowo-Budowlany „WIADUK” dzybrodziu Bialskim. Zgodnie z umoWojdyła – Kolanko Spółka Jawna wą koszt prac wyniesie 1 442 052 zł,
z Dąbrowy Górniczej. Planowany ter- a planowany termin ich zakończenia
min zakończenia prac to 28 czerwca to 28 czerwca 2019 r.
Część prac prowadzona jest metodą
2019 r.
Warto przypomnieć, że w czerwcu
bezwykopową
W połowie tego roku ruszy ko- 2017 r. zostało zakończone pierw-
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INWESTYCJE
PRZY OŚRODKU ZDROWIA W PSARACH POWSTAŁO OŚWIETLENIE ULICZNE LED
Nowe lampy LED oświetlają odcinek ul. Malinowickiej w Psarach. Wkrótce takie same lampy zostaną zamontowane na odcinkach gminnych dróg w Malinowicach, Dąbiu Chrobakowym, Sarnowie i Strzyżowicach.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na
sześć zadań. Zakończono już pierwsze
z nich, które obejmuje montaż lamp przy
ośrodku zdrowia w Psarach, na ul. Malinowickiej. Wykonawcą tej części inwestycji
jest firma Megawat Biuro Inżynieryjno
Projektowe Jakub Rożek z siedzibą w Zarębie, a jej koszt to 39 975 zł.
Aktualnie trwają prace instalacyjne
w Malinowicach na ul. Brzozowej i Dąbiu
Chrobakowym, w Sarnowie na ul. Parkowej i Browarnej, w Strzyżowicach na ul.
Podwale oraz w Malinowicach przy pętli
autobusowej na ul. Szkolnej. Dotychczas
zakończono montaż słupów, pozostaje
jeszcze montaż opraw oświetleniowych

Oświetlona ulica przy ośrodku zdrowia w Psarach

i podłączenie do sieci. Łączny koszt tych
zadań wynosi 110 476,42 zł, a ich wyko-

nawcą jest firma P.P.H.U. Damaris Sławomir Perdak z Dąbrowy Górniczej. Red.

ROZPOCZĘTO PRACE PRZY BUDOWIE UL. ZIELONEJ W PRECZOWIE
Ruszyły prace przy budowie odcinka drogi gminnej ul. Zielonej w Preczowie. Wykonawca przedsięwzięcia zakończył już budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w granicach pasa drogowego i przystąpił do realizacji robót drogowych.
Inwestycja obejmuje modernizację
odcinka gminnej drogi o długości około 163 m. Przedsięwzięcie przewiduje
rozbiórkę warstwy asfaltowej, wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem oraz wykonanie
wpustów ulicznych. Nowa nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki
betonowej.
Zgodnie z umową prace potrwają do
31 maja 2018 r. Wykonawcą inwestycji,
której koszt wynosi 194 647,50 zł, jest firPoczątkowy etap prac na ul. Zielonej w Preczowie
ma IDUA Sp. z o.o z Tarnowskich Gór. Red.

TEREN PRZY STADIONIE SPORTOWYM W SARNOWIE WKRÓTCE ZOSTANIE UTWARDZONY
W kwietniu rozpoczęto prace związane z utwardzeniem terenu przy stadionie sportowym w Sarnowie oraz
z wymianą części ogrodzenia. Zakończono już przygotowanie terenu pod budowę, polegające na wycince krzewów i rozpoczęto korytowanie pod budowę konstrukcji nośnej.
W ramach inwestycji powstanie oraz wykonanie nowego, na odcinku
Wykonawcą inwestycji jest Zakład
utwardzony teren z płyt ażurowych o o długości 75 m. Dodatkowo przed- Gospodarki Komunalnej w Psarach,
powierzchni wynoszącej 245 m². Za- sięwzięcie przewiduje prace pole- a jej koszt wynosi 78 tys. zł. Prace podanie obejmie demontaż części ist- gające na czyszczeniu i konserwacji trwają do końca maja. Red.
niejącego ogrodzenia od ul. Parkowej rowu o długości 35 m.
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INWESTYCJE
PRACOWITA WIOSNA W ZGK
Wiosna to czas porządków i często także zmian. Nie inaczej jest w gminie Psary, a dokładniej mówiąc w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. O wiośnie zatem w rozmowie z Łukaszem Siwczykiem, dyrektorem ZGK w Psarach.

Wiosenne sprzątanie w gminie Psary

Głos Gminy Psary: 9 pracowników
w terenie, remonty, sprzątanie i mycie
np. przystanków. Tak wygląda wiosna
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej? Łukasz Siwczyk, dyrektor ZGK
Psary: Wiosna to na początku sprzątanie po zimie. Pracownicy myją wiaty przystankowe, czyszczą pobocza
z piasku po akcji „zima” i gdzieniegdzie
jeszcze jesiennych liści. A także przygotowujemy do wiosny place zabaw,
korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne, stadiony trawiaste. Zatem mamy
teraz sporo pracy. Rozpoczęliśmy także właściwe, wiosenne remonty gminnych dróg. Jako Zakład Gospodarki
Komunalnej utrzymujemy tylko i wyłącznie drogi gminne, ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej Psar
i naszego ZGK.
GGP: Nasi mieszkańcy komentując
zdjęcia pracujących ekip dopytywali
się o plac zabaw w Górze Siewierskiej.
ŁS: Place zabaw przeszły już przeglądy po zimie. Były to tzw. przeglądy
pięcioletnie. Dokonała tego firma zewnętrzna. Mamy już protokoły i zalecenia po tych przeglądach i rozpoczynamy odpowiednie remonty. Będziemy
naprawiać np. połamane szczebelki
w huśtawkach i inne uszkodzone po
zimie drobne elementy. Oczywiście
do naszych obowiązków należy bieżące utrzymanie porządku na placach
zabaw. ZGK ustawił ponownie przenośne toalety, tzw. toi-toi w sąsiedztwie
placów zabaw i obiektów sportowych.
W tym roku przybyło takich miejsc

i jest ich łącznie 11. Toalety stoją na
placach zabaw w Preczowie, Sarnowie, Strzyżowicach, Malinowicach
przy byłej szkole i przy kapliczce, na
placu zabaw w Goląszy Górnej i Górze Siewierskiej. Toi-toi znajdziemy
również przy szkole w Gródkowie oraz
w Psarach koło OPS, Orlika i skateparku. Stan toalet, ich czystość będzie
sprawdzana co tydzień. Oczywiście
można przekazywać także do ZGK
wszelkie informacje o higienie w toi-toi.
GGP: ZGK zajmuję się także utrzymaniem terenów zielonych, czyli pracę macie przez cały czas?
ŁS: Utrzymujemy w czystości sąsiedztwo dróg gminnych. To zatem
np. wycinanie trawy przy drodze. Nasi
pracownicy zajmują się również pielęgnacją gminnych zieleńców, ogólnie
tzw. terenów zielonych i wycinają np.
niepotrzebne krzaki, przycinają rosnące drzewa. To wszystko należy do naszych obowiązków.
GGP: Od 1 kwietnia mieszkańcy
gminy Psary otrzymują nową fakturę
za wodę. Czym różni się od wcześniejszego druku?
ŁS: Faktura w nowej formie przekazywana jest mieszkańcom przez inkasentów lub Biuro Obsługi Klienta. Na
fakturze pojawił się druk przelewu oraz
kod kreskowy ułatwiający płatność
w dowolnym punkcie obsługującym
tę możliwość uiszczenia opłaty, np. na
poczcie, banku lub w hipermarkecie.
Do tej pory nie było tego typu uła-

twień dla naszych klientów, teraz już
się pojawiły i to bardzo dobrze.
- Jeśli chodzi o sam układ faktury,
czyli pozycje związane z rozliczeniem
opłaty za wodę. Tutaj też pojawiły się
jakieś nowości?
ŁS: Oprócz bieżącej kwoty do zapłaty za wodę pojawiła się także informacje o możliwej nadpłacie lub niedopłacie w rachunkach za wodę. To
dodatkowa informacja o stanie konta
dla naszego klienta.
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Psarach zajmuje się gospodarką
wodną m.in: utrzymaniem sieci wodociągowej, wydobywaniem wody
z własnych ujęć, sprzedażą wody innym gminom. W 2017 roku ZGK realizował projekty budowy i wymiany sieci wodociągowej na terenie
gminy, w tym związane z wymianą
istniejących rur azbestowych. Do zadań ZGK należy również gospodarka mieszkaniowa, utrzymanie dróg,
ulic, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego. Utrzymanie
terenów zielonych, rekreacyjnych
i urządzeń sportowych oraz administracja i utrzymanie cmentarza komunalnego to także działalność ZGK.
W 2017 roku na zlecenie Urzędu Gminy
wykonano 105 rożnego rodzaju zleceń.
Były to m.in.:
• budowa miejsc parkingowych przy
ośrodku zdrowia w Psarach
• remont nawierzchni odcinka drogi
gminnej przy ulicy 1 Maja w Górze Siewierskiej
c.d. na str. 4

Pracownicy ZGK podzas pracy
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INWESTYCJE
WZÓR FAKTURY

c.d. ze str. 3

• budowa odcinka kanalizacji deszczowej
przy ul. Kolejowej w Gródkowie
• prace remontowe na terenie Cmentarza Komunalnego w Strzyżowicach wraz
z kompleksowym remontem kaplicy
• prace na stadionie w Strzyżowicach,
w tym stabilizacja skarpy przy trybunie
wraz z nasadzeniem zieleni
• wykonanie zjazdu – ul. Wspólna w Gródkowie
• remonty placów zabaw
• montaż znaków przy drogach gminnych
• remont tłuczniem ul. Wspólnej, Kamiennej w Psarach, Złotej w Górze Siewierskiej,
Słonecznej w Malinowicach, Parkowej
w Strzyżowicach
• prace renowacyjne na stadionach piłkarskich w Psarach, Preczowie i Brzękowicach Dolnych, w tym kompleksowa
renowacja murawy piłkarskiej Orła Dąbie
• remonty cząstkowe na drogach gminnych
• koszenie pasów drogowych
• koszenie trawy (tereny gminne, parkingi)
• nasadzenia krzewów
• wycinka drzew
• sadzenie drzew
• akcja „zima” na drogach, chodnikach
i placach gminnych
• utrzymanie porządku na przystankach
i w ich rejonie
• utrzymanie w gminie boisk o nawierzchni syntetycznej
• utrzymanie 6 stadionów piłkarskich
o nawierzchni naturalnej. Red.

BIBLIOTEKA TO NIE TYLKO KSIĄŻKI. TO GŁÓWNIE LUDZIE
8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W gminie Psary można skorzystać z czterech gminnych bibliotek publicznych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach i trzech filii w: Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie. Każda z bibliotek to oczywiście tysiące książek, aktualne czasopisma oraz inne atrakcje. Jakie i dlaczego warto przyjść
do biblioteki gminnej mówi jej dyrektor – Helena Warczok.
Głos Gminy Psary: Z przyzwycza- mówiąc bibliotekarstwo, promocja książ- ich zabraknąć w naszym księgozbiorze.
jenia nadal wiele osób mówi, że na wsi ki i czytelnictwa. W moim działaniu to
c.d. na str. 5
trudniej z dostępem do kultury. A oka- jest priorytet bezwzględny – człowiek
zuje się, że „na wsi” nie musi oznaczać, i książka. I różne relacje, które tutaj zaże gorzej niż w mieście. Chyba najlep- chodzą. Mamy szczęście funkcjonować
szym przykładem jest Gminna Biblio- w gminie Psary, gdzie faktycznie kładzie
teka Publiczna w Psarach ze swoimi od- się bardzo duży nacisk na to, aby ludziom
żyło się wygodniej. Wszystkie jednostki
działami?
Helena Warczok, dyrektor Gminnej starają się, by misja gminy była realizoBiblioteki Publicznej w Psarach: To za- wana na najwyższym poziomie. My ze
leży na jakiej wsi żyjemy. Każdemu życzy- swej strony dbamy o to, by nasi czytelłabym mieszkać w takiej gminie jak Psary, nicy mieli dostęp do polecanych nowobardzo przyjaznej, otwartej dla każdego, ści, książek ciekawych i poszukiwanych.
gdzie można czuć się „zaopiekowanym” Staramy się tak konstruować ofertę, aby
na różnych płaszczyznach. Oczywiście każdy znalazł coś dla siebie. Nie zapomiZbiory biblioteczne
mnie najbliższa jest kultura, dokładniej namy o lekturach szkolnych – nie może
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INFORMACJE

Helena Warczok w GBP w Psarach
c.d. ze str. 4

GGP: Zazwyczaj do biblioteki trafiamy pierwszy raz w poszukiwaniu lektur
szkolnych. Ale w GBP w Psarach znajdę
znacznie więcej.
HW: Oprócz lektur posiadamy w naszych zbiorach liczne książki z różnych
dziedzin. Wiadomo, największy procent
stanowi literatura piękna – bo takie są
potrzeby. Nie brakuje biografii, reportaży, różnego rodzaju poradników. Często zdarzają się sytuacje, że brakującą
książkę w danej placówce „ściągamy”
z innej filii, tak aby czytelnicy mogli poszukiwaną przez siebie książkę wypożyczyć. Zdarzają się też sytuacje – dzięki
dobrej sytuacji finansowej, że dokupujemy określoną książkę, której szuka nasz
czytelnik. Mamy bardzo bogatą ofertę
literatury pięknej, posiadamy praktycznie wszystkie nowości pojawiające się
na rynku wydawniczym. Od 3 lat kupujemy książki z serii „Duże Litery”. To jest
wspaniały „wynalazek”, zwłaszcza dla seniorów oraz osób mających problemy ze
wzrokiem. Jak sama nazwa wskazuje, te
książki są drukowane większą czcionką,
wydawane w przejrzysty, bardzo przyjazny sposób. Fakt, że możemy kupować
książki z tej serii – są stosunkowo drogie
i nie wszystkie biblioteki mogą sobie
na nie pozwolić – sprawia, że przybywa
nam czytelników w określonej grupie
wiekowej, co ważniejsze są to czytelnicy
bardzo zadowoleni.
GGP: Ale przygotowaliście Państwo
także inne propozycje czytelnicze, np.
dla miłośników nowych technologii.
HW: Tak. Oczywiście w ofercie znajdują się audiobooki, jest dostęp do
kursów językowych, są filmy – nie tylko
ekranizacje książek. Przez okres dwóch

lat oferowaliśmy dostęp do e-booków,
jednak ta propozycja nie cieszyła się zainteresowaniem i zrezygnowaliśmy z tej
możliwości. Jednak w każdej chwili możemy do niej wrócić; wszystko zależy do
naszych czytelników.
GGP: Gminna Biblioteka Publiczna
w Psarach to jednak nie tylko książki
i ich wypożyczanie. Prowadzicie szeroką
działalność „pozabiblioteczną”.
HW: To prawda. Bardzo staramy się
o to aby biblioteka żyła. Organizujemy
wiele różnorodnych przedsięwzięć. Do
ważniejszych należą: Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Dziecięcy,
które w gminie Psary funkcjonują już
4 lata. Sama idea UTW jest wspaniała. Dowodem na to jest fakt, że Uniwersytety
Trzeciego Wieku obchodzą w tym roku
45 lat (pierwszy powstał w 1973 roku
we Francji). Ja cieszę się bardzo, że mam
przyjemność realizować ten pomysł
w Psarach. Współpracujemy ze środowiskiem seniorów, co dla mnie jest nie tylko
przyjemnością, ale daje ogromną satysfakcję. Mam nadzieję, że słuchacze myślą
podobnie. Prowadząc Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Dziecięcy
współpracujemy z dąbrowską Wyższą
Szkołą Biznesu. WSB stara się o wykładowców dla naszych dwóch Uniwersytetów. Biblioteka zaś organizuje zajęcia
fakultatywne dla słuchaczy psarskiego
UTW. Są to lekcje języka angielskiego,
joga, zajęcia komputerowe. Dodatkowo
można zapisać się do grupy artystycznej
lub na ćwiczenia taneczne. Prowadzimy
wiele spotkań – również o charakterze
cyklicznym. Należą do nich warsztaty
artystyczne i edukacyjne dla młodzieży,
Festiwal Nordalia, Narodowe Czytanie,
Cała Polska Czyta Dzieciom, kiermasze

i prezentacja twórczości środowiska
osób niepełnosprawnych. I oczywiście
organizujemy spotkania autorskie dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to niewątpliwie najważniejsze dla każdej biblioteki działanie promocyjne. Polecamy
uwadze czytelników nie tylko pisarza,
nie tylko książki ale również Bibliotekę
i środowisko całej Gminy. Nie tak dawno mieliśmy dwa tego typu spotkania:
z Cezarym Harasimowiczem i Romanem
Pankiewiczem. Drugi z naszych gości
był już u nas kilkakrotnie, tym razem
promował swoją czwartą książkę „Polski
żywioł”. Staramy się zapraszać różnych
gości, nie tylko pisarzy. Organizujemy
spotkania m.in. z lekarzami, policjantami,
socjologiem, kosmetologiem, historykiem czy podróżnikami. Są nawet bardzo
profesjonalne pokazy mody. Zależy nam
by psarska biblioteka była prawdziwie
ciekawym miejscem, a nasi mieszkańcy
odwiedzali ją jak najczęściej.
GGP: Biblioteka to także pracownia
komputerowa oraz propozycja filmowa
– Dyskusyjny Klub Filmowy „Psarski kinomaniak”.
HW: Pracownia komputerowa w naszej Bibliotece działa już od czterech lat
i cieszy się niesłabnącym powodzeniem.
Wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie skorzystać z komputera i internetu,
zarówno w celach edukacyjnych jak
i rozrywkowych. A jeśli chodzi o naszą przygodę z filmem, to już od kilku
lat organizujemy cykliczne spotkania
przeznaczone dla miłośników X Muzy.
W ramach „Psarskiego kinomaniaka”
zapraszamy dwa razy w miesiącu na seanse, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
I z pewnością będziemy tę działalność
kontynuować.
GGP: Już niedługo Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Zatem czego Państwu życzyć z okazji tego święta?
HW: Wzrastającej liczby czytelników
można nam życzyć zawsze. Można nam
życzyć ciągłych pomysłów mających
na celu stały rozwój psarskiej książnicy
i oczywiście zdrowia, by nie zabrakło
nam sił do realizacji tych planów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach i trzy filie w Dąbiu, Strzyżowicach
i Sarnowie to 2.472 czytelników, 24.345
wypożyczeń, 26.729 odwiedzin. W zeszłym roku zakupiono 1.920 książek,
gmina na ten cel przekazała ponad
40 600 złotych, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 9 600 zł.
Więcej o bibliotece na stronie internetowej www.biblioteka.psary.pl/ Red.
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PRZYZNANO WYRÓŻNIENIA W PLEBISCYCIE HIPOKRATES 2017
10 marca, podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, wręczono wyróżnienia w plebiscycie Hipokrates 2017. I miejsce w kategorii Okulista Roku 2017 zajęła
Agnieszka Stanik-Walentek, mieszkanka gminy Psary.
Hipokrates 2017 to konkurs organizowany przez Dziennik Zachodni, pod
patronatem Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, w którym
najlepszych lekarzy i placówki medyczne wybierają czytelnicy. Wśród
uhonorowanych laureatów tegorocznej edycji znalazła się Agnieszka Stanik-Walentek, absolwentka Wydziału
Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, która w 2008 r.

uzyskała tytuł naukowy doktora nauk
medycznych. Doktor Stanik-Walentek dzięki głosom pacjentów została
Okulistą Roku. Szczególny obszar zainteresowań i działalności klinicznej
Pani Doktor to okulistyka dziecięca,
leczenie jaskry i zaćmy, chorób siatkówki. Zawodowo związana ze szpitalem okulistycznym Weiss Klinik
w Chorzowie oraz NZOZ INTER-MED
w Będzinie. Red.

Dr n. med. Agnieszka Stanik-Walentek

W METROPOLII DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 ROKU ŻYCIA JEŻDŻĄ ZA DARMO
Dzieci i młodzież do 16 roku życia, zamieszkujące Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię mogą korzystać
z bezpłatnej komunikacji miejskiej po terenie wszystkich 41 miast i gmin, wchodzących w skład Metropolii. Od
czerwca zwolnienie z opłat będzie obowiązywało na podstawie zapisanej na karcie ŚKUP ulgi.

Do końca maja, by korzystać z bezpłatnych przejazdów wystarczy posiadać ważną legitymację szkolną. Od
czerwca uczniowie będą musieli posiadać spersonalizowaną Śląską Kartę
Usług Publicznych (ŚKUP) z zakodowaną ulgą. Uprawnienie na karcie jest
kodowane jednorazowo i można go
dokonać w Punkcie Obsługi Klienta
lub Punkcie Obsługi Pasażera, wystarczy posiadać ważną legitymację
szkolną.

Wyrobienie karty wiąże się z opłatą
wynoszącą 20 zł. Zwolnieni z niej są
uczniowie, którzy posiadają 10-znakowy kod zwany tokenem. W marcu
pierwsza część tokenów trafiła do
Szkoły Podstawowej w Dąbiu, a w
pozostałych szkołach z gminy Psary
zbierane są informacje, którzy uczniowie chcą otrzymać kod, uprawniający
do bezpłatnego wyrobienia karty.
Kartę może odebrać uczeń, który
ukończył 13 rok życia, rodzic, opie-

kun prawny lub pełnomocnik ucznia
na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa. W przypadku zbiorczego
odbioru karty, osoba wyznaczona
przez dyrektora szkoły.
Warto zaznaczyć, że jeżeli wyrobiona za pomocą tokenu karta nie zostanie odebrane w ciągu 30 dni od jej
dostarczenia do POK lub jeżeli jej wydanie będzie niemożliwe ze względu
na niezgodność danych umieszczonych na niej z danymi użytkownika
karty, KZK GOP może wystąpić o pokrycie kosztów wynoszących 20 zł.
Z bezpłatnych przejazdów mogą
korzystać dzieci, które nie ukończyły
7 lat podróżują bezpłatnie na podstawie oświadczenia osoby, opiekującej
się nimi w czasie podróży. Młodzież,
która rocznikowo kończy 16 lat, urodzona między 1 stycznia, a 30 września jest uprawniona do darmowych
przejazdów do 30 września, a urodzona między 1 października, a 31 grudnia do dnia swoich 16 urodzin. Red.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH OSP GMINY PSARY
Od stycznia do marca odbywały się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Psary. Na
spotkaniach druhowie podsumowali 2017 r. oraz planowali działania na 2018 r.
Zgodnie ze statutem OSP na zebraniach sprawozdawczych przedstawiane są sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania finansowe
za rok ubiegły. Druhowie podejmują
również decyzję o udzieleniu absolutorium zarządowi danej jednostki.

W
tegorocznych
spotkaniach
oprócz członków danej jednostki
uczestniczyli również między innymi: wójt gminy Psary, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminny,

Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Jacenty Kubica, Komendant
Gminny i Naczelnik OSP w Psarach
dh Tomasz Kot oraz przedstawiciel
Państwowej Straży Pożarnej kpt. Szymon Gwóźdź. Wszystkim zarządom
zostało udzielone absolutorium. Red.
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EKOLOGICZNIE I NOWOCZEŚNIE. PIERWSZE 10 MIESIĘCY CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO FIRMY LIDL W GRÓDKOWIE
Od czerwca 2017 r. w Gródkowie działa centrum dystrybucyjne firmy Lidl, w którym zatrudnienie znalazło już
przeszło 200 osób, a firma nadal szuka nowych pracowników.

Magazyn w Gródkowie

W 2017 r. w Gródkowie, na blisko
20 ha działce, stanął magazyn o powierzchni 45 300 m², który zaopatruje blisko 60 sklepów, znajdujących się
w województwach śląskim i małopolskim. Dotychczas zostało w nim zatrudnionych ponad 200 pracowników, z czego ponad 50 to mieszkańcy gminy Psary.
Obecnie prowadzone są kolejne rekrutacje m.in. na stanowisko pracownika
magazynu – komisjonera (szczegóły na
stronie https://kariera.lidl.pl).
- Bardzo cieszy nas fakt, że centrum
powstało w gminie Psary – mówi Adam
Gajda, kierownik magazynu w centrum
dystrybucyjnym w Gródkowie – to przyjazna i zadbana gmina. Cenimy sobie
bardzo dobrą współpracę z władzami
gminy i dziękujemy za udostępnienie
sal, w których mogliśmy przeprowadzić
rozmowy rekrutacyjne oraz gablot, tablic
ogłoszeń i strony internetowej gminy na
umieszczenie naszych ofert pracy.
Zastosowanie proekologicznych
rozwiązań
Obiekt otrzymał certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design), który wyróżnia budynki zaprojektowane, wybudowane i użytkowane
w dbałości o środowisko i jego zasoby
naturalne oraz w trosce o zdrowie i komfort przyszłego użytkowania. Magazyn
powstał z materiałów spełniających odpowiednie normy ekologiczne, posia-

Jedna ze stref w centrym dystrybucyjnym

da własną oczyszczalnię ścieków oraz
zbiornik na wody opadowe. Na dachu
znajdują się kolektory słoneczne, dzięki
którym zasilana jest część administracyjna oraz częściowo ładownia wózków
widłowych. Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów. Makulatura,
folia i złom oddawane są do ponownego
przetworzenia, a reszta dzielona jest na
odpowiednie frakcje i utylizowana.
Każdy produkt magazynowany
jest w odpowiednich warunkach
W centrum dystrybucyjnym pracowników obowiązuje szereg procedur przy
przyjęciu, magazynowaniu i dystrybuowaniu towarów. Produkty trafiają do

stref, w których zachowana jest odpowiednia temperatura i wilgotność.
Produkty zawierające czekoladę przechowywane są w temp. 20 ºC, a owoce
i warzywa trafiają do jednego z dwóch,
przeznaczonych na nie pomieszczeń:
pierwszego o temp. 14 ºC lub drugiego
o temp. 4 ºC, ze zraszaczami i wilgotnością powyżej 90%.
Bardzo ważne jest zachowanie tzw.
łańcucha chłodniczego. Dlatego ryby,
mięso, nabiał czy mrożonki mogą zostać
przyjęte na magazyn dopiero po szczegółowej weryfikacji czy były przewożone w odpowiedniej temperaturze. Nac.d. na str. 8

W centrum znajdują sie pomieszczenia biurowe, administracyjne i socjalne
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Pracownicy mogą korzystać z tarasu
c.d. ze str. 7

stępnie towar trafia do jednej z dwóch
znajdujących się w centrum chłodni.
W pierwszej utrzymywana jest temp. 1 ºC
i przechowywane są ryby, mięsa, wędliny
i nabiał, do drugiej o temp. -28 ºC trafiają
mrożonki. Do sklepów towar wysyłany
jest w boksach, które dzięki specjalnym
płytom utrzymują właściwą temperaturę transportowanych produktów. Puste
boksy, które wracają do magazynu są
myte i dezynfekowane, a następnie wychładzane do wymaganej temperatury.
Centrum logistyczne to nie tylko
strefy przeznaczone do składowania
towaru
W obiekcie znajdują się pomieszczenia administracyjne, biurowe i socjalne.
Pracownicy mogą korzystać z kuchni
oraz tarasu. Część powierzchni zajmuje
również dział techniczny, w którym m.in.
znajdują się elementy wyposażenia sklepów, takie jak regały sklepowe, półki, piece czy wózki sklepowe. Powstała również
wydzielona strefa, w której serwisowane
są wózki widłowe, dzięki czemu pojawiające się usterki są na bieżąco naprawiane.
W gminie Psary powstają kolejne
centra logistyczne
Magazyn Lidla jest pierwszym, już
działającym centrum, które powstało
w gminie Psary. Wkrótce dobiegną końca prace przy kolejnym tego typu przedsięwzięciu, jakim jest budowa hali FM
Logistic w Sarnowie przy DK 86. W II lub
III kwartale tego roku ma również zostać
oddana do użytku pierwsza z hal, wchodząca w skład Parku Logistycznego DL
Invest, w Psarach na ul. Akacjowej. Warto
zaznaczyć, że dzięki takim inwestycjom
gmina Psary się rozwija i powstaje w niej
coraz więcej miejsc pracy. Red.

Strefa, w której składowane są owoce
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POŻARY TRAW
Początek wiosny to szczególnie pracowity czas dla strażaków. Wszystko za sprawą pożarów traw. Do najpoważniejszego z nich doszło w rejonie ulicy Gródkowskiej w Psarach. Dlaczego – mimo apeli i możliwych kar – ciągle
wypalamy trawy, szkodząc sobie i środowisku? O tym w rozmowie z Tomaszem Kotem, komendantem gminnym
OSP w gminie Psary oraz naczelnikiem jednostki OSP w sołectwie Psary.

Tomasz Kot, komendant gminny OSP

Głos Gminy Psary: Czy z roku na rok
przybywa nam pożarów traw, a może
tych interwencji jest jednak mniej? Od
czego to zależy?
Tomasz Kot: Wszystko zależy od
aury. Jeżeli mamy lekką zimę, bez śniegu
i szybko robi się sucho to wtedy na wiosnę mamy urwanie głowy. Sprzyja pożarom traw także wietrzna pogoda, brak
wody i oczywiście pierwsze słoneczne
dni wiosny. Niestety pożary nieużytków
mają związek z bezmyślnością ludzi, niekoniecznie młodzieży – bo tak niektórzy
twierdzą. Często podpalają trawy właściciele działek, którzy potem dzwonią
do straży pożarnej, bo sami nie potrafią
opanować zaprószonego ognia. Często
są to telefony w chwili, gdy ognień „podchodzi” już pod domostwa.
GGP: Pożary traw to zatem kwestia
przyzwyczajenia, bo zawsze podpalało
się na wiosnę?
TK: Trochę tak, jednak 20, 30 lat temu
straż nie miała tyle pracy przy tego typu
pożarach. Po prostu większość obecnych nieużytków była polami ornymi,
zagospodarowanymi przez rolników.
Teraz niestety jest inaczej i to wpływa
na liczbę pożarów na początku wiosny.
Ludzie ciągle nie wiedzą, że wypalanie
traw jest niekorzystne, szkodliwe dla
gleby oraz zwierząt zamieszkujących
nieużytki.
GGP: To smutne zatem panie komendancie, że na liczbę pożarów ma wpływ

głównie pogoda, a nie wzrastająca
świadomość ludzi.
TK: Ludzie nie szanują także naszego wolnego czasu, bo do pożarów traw
wyjeżdżają głównie strażacy-ochotnicy.
Taki pożar dla nas oznacza rezygnację z
wolnego czasu, wszak my także normalnie pracujemy i do pożarów jeździmy
po pracy właśnie.
GGP: Niektórzy twierdzą jednak, że
za częścią pożarów stoją sami straży,
którzy za każdy dzień akcji gaśniczej
dostają dodatkowe pieniądze, tzw.
„dniówkę”.
TK: To nieprawda. W gminie Psary
ochotnicy nie pobierają ekwiwalentu za
wyjazdy do pożarów traw. Zrezygnowaliśmy z tego, by nie narazić się na tego
typu zarzuty. Choć faktycznie mamy do
tego prawo. Jeździmy za darmo, ochotniczo do gaszenia traw, bo jesteśmy
wszak Ochotniczą Strażą Pożarną. Należy jednak pamiętać, że każdy wyjazd
to realne koszty m.in. paliwa. Jednostki
OSP w naszej gminie mają określone
budżety i przeznaczanie większych pieniędzy na tego typu wyjazdy, jak do płonących traw, oznacza mniej pieniędzy
na kupno np. mundurów czy innego
sprzętu niezbędnego do prowadzenia
akcji gaśniczych. Mamy budżety z Urzędu Gminy, to co „pójdzie” w paliwo nie
przeznaczymy na inne zakupy. Koszty
gaszenia takich pożarów są różne. Nigdy
tego nie wyliczaliśmy dokładnie. Ważny
jest także poświęcony na to wolny czas,
ale uśredniając taki jeden wyjazd to
około tysiąca złotych. Każdej wiosny na
ten cel, na tego typu akcje przeznaczamy kilkadziesiąt tysięcy złotych, które

można wydać na inny cel. Do akcji wyjeżdża jeden zastęp. Jest to 6 strażaków,
którzy na miejscu oceniają sytuację
i decydują o wezwaniu posiłków z innych jednostek. Koordynuje taką akcję
wtedy Państwowa Straż Pożarna w Będzinie. Ona decyduje o jej zakresie i wezwaniu dodatkowych sił.
GGP: A taka akcja gaśnicza to też
ciężka fizycznie praca, bo pożary traw
gasicie takimi specjalnymi trzepaczkami?
TK: Owszem. Gasimy te pożary m.in.
tzw. tłumicami. Trzeba pamiętać, że gaszenia pożarów na terenach wiejskich
ma inny charakter niż w mieście. Trudniej nam dojechać do miejsca pożaru,
trzeba rozwijać linie gaśnicze (doprowadzać wodę – przypis red.) sięgające 100,
200 metrów – to ciężka fizycznie praca.
I także konieczność zużycia większych
zapasów wody.
GGP: A gdzie najtrudniej gasić te pożary, gdzie tego typu zgłoszeń jest najwięcej?
TK: Z żalem stwierdzam, że w sołectwie Psary – a stąd się wywodzę - najczęściej gasimy pożary traw. Jest to oczywiście związane z licznymi nieużytkami.
Największy pożar w tym roku to rejon
ulicy Gródkowskiej, na szczęście udało
się opanować pożar jeszcze przed zabudową i działkami mieszkańców. Strażacy
z naszych jednostek OSP współdziałają
także ze strażakami-zawodowcami podczas wypadków drogowych na popularnej dwupasmówce, drodze krajowej 86.
Warto o tym pamiętać także w kontekście zaangażowania naszych jednostek
w akcje ratunkowe teraz na wiosnę. Red.

Wypalona trawa przy ul. Gródkowskiej
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SARNOWIE POWSTANIE „ZIELONA PRACOWNIA”

Szkoła Podstawowa im. A. Szklarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie znalazła się na
liście zwycięzców konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’ 2018” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Konkurs skierowano do szkół pod- naturalnego światła. Ponieważ moty- i form realizowania programu edukastawowych i średnich z terenu wo- wem przewodnim projektowanej pra- cyjnego.
jewództwa śląskiego. Przedmiotem cowni będzie ocean, a szerzej ujmując
Dużą rolę w tworzeniu ekopracowni
konkursu było utworzenie projektu woda, na ścianie znajdzie się fototape- odegrają odpowiednie meble, między
innymi „Mobilne Laboratorium” gdzie
szkolnej pracowni na potrzeby nauk ta przedstawiająca dno oceanu.
przyrodniczych, biologicznych, ekoloLekcje prowadzone będą z wy- przeprowadzane będą eksperymenty
gicznych, geograficznych, geologicz- korzystaniem technologii informa- i prezentowane efekty uczniowskich
nych czy chemiczno-fizycznych. Na- cyjno-komunikacyjnych. Do tego projektów.
desłane prace komisja oceniała biorąc celu zakupiony zostanie laptop oraz
Utworzenie szkolnej ekopracowni
pod uwagę pomysł na wykorzystanie tablica interaktywna z projektorem przez wyposażenie jej w nowoczeprzestrzeni, funkcjonalność, estetykę, i głośnikami, drukarka 3D oraz wizu- sne zaplecze techniczne i różnorodkreatywność, innowacyjność rozwią- alizer skonfigurowany z tablicą inte- ne środki dydaktyczne stanie się dla
zań oraz różnorodność pomocy dy- raktywną. Takie nowoczesne pomoce uczniów wyzwaniem oraz rozbudzi w
daktycznych, wyposażenia i sprzętu.
pozwolą prowadzącemu zajęcia na nich pasje do odkrywania świata przyNa tegoroczną edycję konkursu stosowanie innowacyjnych metod rody. ZSP Sarnów
wpłynęły 153 zgłoszenia, z których
wybrano 43 laureatów. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt pt.
„Ocean wiedzy” realizowany przez
Szkołę Podstawową w Sarnowie.
Szkoła otrzymała nagrodę finansową
w wysokości 6 500 zł z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego
projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019.
Wybrany projekt zakłada utworzenie pracowni, w której odbywać się
będą lekcje geografii, biologii i przyrody. Sala lekcyjna zostanie odmalowana
w kolorach: biel- błękit- granat- zieleń.
Zielona pracownia w szkole podstawowej w Gródkowie otwarta w 2017 r.
Stonowane kolory uzupełnią działanie

18+VAT NA ZIEMI KŁODZKIEJ
W naturalnym otoczeniu ludzie stają się też bardziej otwarci, radośni i przyjaźni. Natura to lekarstwo, które
działa jak multiwitamina dla ciała i duszy. Wiedzą o tym doskonale członkinie grupy 18+vat planując swój czas
relaksu. Relacja grupy z wycieczki do Kotliny Kłodzkiej.
Przedostatni weekend kwietnia w Kudowie Zdroju – Czermnejzarezerwowaliśmy na wycieczkę na jedną z nielicznych w Europie
Ziemię Kłodzką. To taki mały cypelek kaplicę, której wystrój stanowią
na zachodzie Polski, a ileż kryje atrak- warstwowo ułożone czaszki i piszcji. Pośród perełek tego regionu wy- czele ludzi ofiar wojen i epidemii.
braliśmy: Sanktuarium Marii Śnieżnej Absolutnym hitem wycieczki było
na Iglicznej - kościół pielgrzymkowy Skalne Miasto w Czechach, z niew stylu barokowo-klasycystycznym zwykłymi formami skał piaskowze słynącą cudami figurką Matki cowych i rejsem po jeziorze. Tam
Boskiej Śnieżnej. Bazylikę Mniejszą wyobraźnia nie ma ograniczeń.
w Wambierzycach - położoną u pod- Na koniec miejscowości zdrojowe:
nóża Gór Stołowych nazywaną Dol- Lądek, Duszniki, Kudowę Zdrój,
nośląską Jerozolimą z niezwykła Kal- w których wypicia wód zdrojowych
warią. Międzygórze z zabytkowymi i pysznej kawki pominąć nie sposób.
budynkami architektury drewnianej
Dopełnieniem cudownych wraw stylu tyrolskim. Jaskinię Niedźwie- żeń była niezwykła, jak na tę porę
dzią w Kletnie - jedną z najpiękniej- roku, pogoda oraz wspaniała enerszych pod względem szaty nacie- gia i humor wszystkich uczestników.
Skalne atrakcje Kotliny Kłodzkiej
kowej jaskiń Polski. Kaplicę Czaszek 18+VAT

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary”

NR 7/I/2017/2018

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ZWIASTUNY WIOSNY”
Wiosna to najpiękniejsza pora roku.
To czas, kiedy przyroda budzi się do
życia, dłuższe dni i słoneczna pogoda zachęcają do spacerów i obserwacji przyrodniczych. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki w Dąbiu już po raz szósty
zorganizowały Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Zwiastuny wiosny”. Konkurs zorganizowany był we współpracy
z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa
Świerklaniec, a jego celem było między innymi rozwijanie indywidualnych
zdolności plastycznych, pobudzanie
inwencji twórczej i fantazji. Celem konkursu była również popularyzacja troski
o chronione gatunki roślin i zwierząt,
zapoznanie się z wyglądem leśnych
gatunków roślin i zwierząt oraz ich naturalnymi siedliskami. Przedszkolacy

wykonali wiele kolorowych i przepięknych prac, przedstawiających budzącą
się do życia przyrodę. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, ufundowane

przez Nadleśnictwo Świerklaniec.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy talentu plastycznego i życzymy dalszych sukcesów. SP Dąbie

NIETYPOWA LEKCJA W TOWARZYSTWIE PSIAKÓW
W bieżącym roku szkolnym samorząd uczniowski wraz z opiekunem Katarzyną Dźwigał podjął się współpracy
ze schroniskiem dla zwierząt w Milowicach, realizując szereg działań i akcji
wspierających ideę niesienia pomocy
czworonożnym pupilom. W ramach
podjętych działań gościliśmy w naszej

szkole wolontariuszy ze Stowarzyszenia
Opieki nad Zwierzętami - ,,Nadzieja na
Dom”, którzy współpracują i wspierają
schronisko, realizując szereg lekcji edukacyjnych pod nazwą „Ręka w Łapę.
Spójrz na świat z perspektywy 4 łap”.
Atrakcją tych zajęć był bezpośredni
kontakt uczniów z pieskami rasy Border

Collie i Grzywacz Chiński. W zajęciach
uczestniczyli uczniowie klas 0-III i IV-VI.
Każda klasa miała indywidualne, interaktywne zajęcia z pieskami i ich opiekunami. Wolontariuszki w ciekawy i rzeczowy sposób przedstawiły problem
bezdomności zwierząt, a także podały
przykłady form niesienia im pomocy.
Podpowiedziały jak w bezpieczny i aktywny sposób spędzać wolny czas ze
swoim pupilem. Podczas zajęć przedstawiono ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące funkcjonowania
schroniska dla zwierząt oraz pracy wolontariuszy. Lekcje uatrakcyjniły zabawne sztuczki cudownych psiaków, wykonywane na komendy swoich właścicieli.
Uczniowie otrzymali pakiet praktycznych porad, jak opiekować się swoim
psiakiem, by każdy domowy pupil czuł
się szczęśliwy i kochany. Spotkanie
przebiegało w przyjaznej atmosferze,
pełnej ciepła i empatii. SP Dąbie
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XIV SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ

Za nami kolejna edycja przeglądu
małych form teatralnych - Szkolne
Spotkania z Melpomeną.
Po raz czternasty Gminny Ośrodek
Kultury w Gródkowie zapełnił się niezwykłymi bohaterami przedstawień,
które zostały zaprezentowane przez
uczniów szkół podstawowych naszej
gminy. Uroczystego otwarcia imprezy oraz powitania zaproszonych gości
dokonała dyrektor szkoły Beata Polaniecka.
Dzięki przeglądowi na jednej sce-

nie mogły się spotkać grupy teatralne
tworzone przez dzieci w różnym wieku
i zaprezentować swoje umiejętności,
a także znaleźć inspirację do dalszej
pracy na zajęciach kółek teatralnych.
Prezentowane na scenie spektakle charakteryzowały się oryginalnymi dekoracjami, strojami, ciekawymi
i zabawnymi scenariuszami przedstawień oraz profesjonalną grą aktorów.
Sztuki teatralne pełne energii, muzyki
i niepowtarzalnej scenografii zachwyciły nie tylko dzieci, ale również dorosłą widownię. Zespoły biorące udział
w przeglądzie zaprezentowały różne
typy przedstawień. Niektóre wzruszały i skłaniały do refleksji, inne wspaniale bawiły publiczność. Wszystkie
prezentacje były gorąco oklaskiwane.
Komisja złożona z opiekunów poszczególnych grup znowu miała
problem z wyłonieniem laureatów.
Podobnie jak w latach ubiegłych wyróżnieni aktorzy otrzymali statuetki przedstawiające maski teatralne
– Osobowość Teatralna 2018.
Wyróżnieni uczniowie to: Dominika
Kubień, Tomasz Nicpoń, Dominik Sob-

czyk – ZSP Nr 2 w Sarnowie; Hanna Piwowarczyk, Klara Kiszka, Julia Maziarz
– ZSP Nr 1 w Strzyżowicach; Mateusz
Banasik, Jakub Marcinkowski, Konrad
Paszewski – SP w Dąbiu; Antoni Kiszka, Piotr Konieczny, Dawid Misiak – SP
w Psarach; Natalia Burzawa, Nadia
Mroczek, Maciej Kwaśny – SP w Gródkowie.
Honorowym patronatem wsparł to
wydarzenie wójt gminy Psary Tomasz
Sadłoń. SP Gródków

SPOTKANIE NAUKOWE
Jak co roku 21 marca zawitała do nas
wiosna. Tego dnia uczniowie ZSP nr 2
w Sarnowie w radosnych nastrojach „wyszli z ławek”, by wziąć udział w Spotkaniu
Naukowym.
W pierwszej części uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne.
W atmosferze zabawy i z dużą dozą humoru mogli zobaczyć scenkę przedstawiającą problem wyrzucania niezliczonej
ilości odpadów. Pochylili się nad losem
naszej planety, która z każdym dniem
staje się coraz bardziej zaśmiecona. Był

to moment ekologicznej refleksji, który
ma uchronić przed popełnianiem kolejnych ekologicznych błędów. Uczniowie
wysłuchali piosenek i podziwiali bardzo
ładnie przygotowany układ taneczny
w wykonaniu dziewczynek z klas czwartych i piątych.
W drugiej części spotkania młodzi
naukowcy z klas piątych i szóstych prezentowali ciekawe, spektakularne doświadczenia. Uczniowie mogli podziwiać wędrującą wodę, tęczę w kieliszku,
kręcące się balony, deszcz, tornado

i galaktykę w słoiku. Duże zaciekawienie i
zachwyt wywołał wodny wulkan, lampa,
lawa oraz suchy śnieg. Ku zdziwieniu widowni dowiedzieli się również, że można
przebić balon szpilką tak, by nie pękł.
Przyrodnicy udowodnili, że za pomocą prostych przedmiotów i substancji,
które każdy ma w domu, można stworzyć widowiskowe pokazy. Powszechnie
przecież wiadomo, że eksperymenty
budzą ciekawość świata, oswajają z nieznanymi dotąd zjawiskami i procesami
oraz dostarczają dużo radości. Uczniowie
z zaciekawieniem przypatrywali się prezentowanym doświadczeniom i chłonęli
przekazywaną wiedzę. Pokazy podobały się nawet najmłodszym uczestnikom, którzy przybyli z przedszkola.
SP Sarnów
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SUKCESY TENISA STOŁOWEGO SZKOŁY W SARNOWIE
Początkiem zmagań w bieżącym
roku szkolnym tenisistów, były zawody międzyszkolne Gminy Psary. Szkołę
Podstawową w Sarnowie na zawodach
reprezentowali: drużyna chłopców:
Jakub Bartosik, Wiktor Kaliński i Igor
Szymon oraz drużyna dziewczyn: Dominika Kubień, Anna Jewak i Ewelina
Kałuża.
W zawodach gminnych zawodnicy
ze szkoły w Sarnowie zajęli wszystkie
miejsca na podium, zarówno w kategorii chłopców i dziewcząt. Takie wyniki dały możliwość wyjazdu na zawody
powiatowe do Czeladzi.
13 lutego w SP 2 w Czeladzi rozegrano zawody powiatowe w, których
uczniowie ze szkoły w Sarnowie zajęli
II miejsce w kategorii chłopców i dziewcząt. Lepsi okazali się chłopcy z Wojkowic Kościelnych oraz zawodniczki
z SP 2 z Czeladzi, czyli gospodarze zawodów. Uplasowanie się na II miejscu
zapewniło awans do kolejnego etapu
rozgrywek „Rejony”.
1 marca na tej samej sali w SP 2 w
Czeladzi, rozegrano zawody rejonowe.
Na te zawody przyjeżdżają najlepsze

szkoły z całego zagłębia sosnowiecko-dąbrowskiego. Na tym poziomie rozgrywek do następnego etapu przechodziła tylko jedna szkoła. Przy stołach
można było już zobaczyć zawodników
i zawodniczki występujące w klubach
tenisowych. Niespodzianka, wielka radość i zwycięstwo drużyny dziewczyn,
które w meczu finałowym pokonały
zawodniczki z Czeladzi, czyli mistrzynie
powiatu. Chłopcy niestety nie wywalczyli awansu, zajmując piąte miejsce i
zbierając bezcenne doświadczenie.
21 marca 2018 – zawody Wojewódz-

kie w Częstochowie. Na tych zawodach
szkołę w Sarnowie reprezentowały
dwie zawodniczki Anna Jewak i Dominika Kubień. W zawodach brało udział
6 szkół, a tak naprawdę 5 klubów tenisowych i Szkoła Podstawowa w Sarnowie. Na koniec rozgrywek uczennice
zajęły 5 miejsce, ale po drodze pokazały wolę walki i zaangażowanie. Wielkie
gratulację dla wszystkich zawodników
z naszej szkoły, a szczególnie dla dziewczyn, które pokazały, że uczeń z małej
miejscowości może sięgnąć naprawdę
daleko. SP Sarnów

riery i trafnego podejmowania decyzji
dotyczących wyboru kierunku dalszej
nauki i przyszłej aktywności zawodowej,
- wyposażenie uczniów w umiejętności
służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu własnych
predyspozycji, zainteresowań oraz
analizowania swoich cech osobowości,
- kształtowanie gotowości do wejścia
na rynek pracy,
- rozwijanie umiejętności uczenia się
przez całe życie,
- kształtowanie umiejętności pracy
w zespole, komunikatywności i zaangażowania,
- kształtowanie szacunku do pracy,
-kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.
W ramach tych zajęć organizowane
są corocznie w szkole targi edukacyjne
dla ostatnich klas. W tym roku szkolnym odbyły się one 22 marca. Podczas
targów uczniowie, przyszli absolwenci
oraz ich rodzice zostali zapoznani przez
wicedyrektora oraz pedagoga szkolnego/doradcy zawodowego z zasadami
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zapoznali się również z ofertami

szkół ponadgimnazjalnych z naszego
regionu.
W tym roku w spotkaniu udział wzięły szkoły z Będzina, Czeladzi, Dąbrowy
Górniczej, Wojkowic, Piekar Śląskich
oraz Nakła Śląskiego. Zaprezentowały swoje aktualne oferty edukacyjne,
uczniowie wraz z rodzicami poznali
różne kierunki kształcenia m.in. technik
informatyk – e-sport, technik ekonomista – e-biznes, technik hodowca koni,
technik weterynarii, technik urządzeń
i systemów energii odnawialnej, mechanik – operator maszyn i pojazdów
rolniczych, technik logistyk w wojsku,
technik grafik i poligrafii cyfrowej,
technik obsługi turystycznej, technik
budownictwa, monter zabudowy i
robót wykończeniowych w budownictwie, klasa zawodowa. Każdy mógł
porozmawiać z przedstawicielami zainteresowanej szkoły, ich uczniami oraz
nauczycielami.
Targi edukacyjne cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem, zarówno ze
strony uczniów i ich rodziców oraz przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych.
SP Psary

TARGI EDUKACYJNE
Doradztwo zawodowe to przedmiot,
który od roku szkolnego 2018/2019
będzie obowiązkowo wpisany w ramowy rozkład godzin dla klas VII i VIII
każdej szkoły podstawowej. W Szkole
Podstawowej w Psarach, a uprzednio
w Gimnazjum przedmiot ten jest realizowany od kilku lat. Obecnie klasy II i
III gimnazjum i VII szkoły podstawowej,
uczą się tego przedmiotu jedną godzinę w tygodniu przez jeden semestr.
Celem doradztwa zawodowego jest:
- przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej ka-
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WIECZÓR RODZINNY

Uczniowie klasy IIIc Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach postanowili
zorganizować wieczór, na który zaprosili członków swojej rodziny. Do
spotkania przygotowywali się solidnie, planując różne atrakcje. Były
więc zaproszenia dla wszystkich
chętnych oraz bogaty program artystyczny. Każdy uczeń miał możli-

wość zaprezentować się w roli aktora.
Kiedy nadszedł upragniony wieczór,
do klasy przybyli zaproszeni goście:
babcie, dziadkowie, rodzice, ciocie,
wujkowie, siostry, bracia… Kiedy widownia zajęła swoje miejsca, przejęci aktorzy rozpoczęli swoje występy.
Najpierw zaprezentowali uwspółcześnioną bajkę „Czerwony Kapturek”,

a później równie nowoczesną wersję „Kopciuszka”. Bajki wzbogacone
były o wesołe piosenki. Aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.
Nie zapomnieli również podarować
swoim gościom własnoręcznie wykonanych prezentów. Ten wieczór był
dowodem, że nie ma to jak rodzina!
SP Strzyżowice

się z urokami jej świata. Nie zabrakło
również pięknych księżniczek. Dlatego
też wybór zwycięskich prac nie należał
do prostych. Jednak po naradzie, jury
w skład, którego wchodzili opiekunowie ze szkół oraz sekretarz gminy Psary Mirella Barańska-Sorn rozstrzygnęło konkurs, przyznając ex aequo trzy
I oraz II miejsca. Pozostali uczestnicy

otrzymali wyróżnienia. I miejsce zdobyli: Magdalena Wypych (Dąbie) za
pracę „Podróżnik”, Paulina Tymczyszyn
(Dąbie) za pracę „Pumpak w kosmosie”
oraz Witold Mizeracki (Psary) za pracę:
„O bączku ufoludku, który jest kucharzem na Ziemi”. Z niecierpliwością czekamy na kolejną odsłonę gminnego
konkursu. SP Gródków

MAGICZNY ŚWIAT BAŚNI
Baśnie, to one przenoszą nas
w magiczny świat, w którym wszystko
może stać się prawdą, a dobro zawsze
wygrywa w walce ze złem. „Magiczny
świat baśni” to kolejny Gminny Konkurs
Plastyczny, który odbył się 4 kwietnia.
Organizatorem tego wydarzenia była
Szkoła Podstawowa w Gródkowie.
Wzięły w nim udział placówki z: Dąbia,
Psar, Strzyżowic, Sarnowa oraz Gródkowa. Uczniowie mieli za pomocą techniki, jaką było malarstwo, przedstawić
autorską baśń oraz zatytułować ją. Było
to trudne wyzwanie, gdyż praca miała charakter twórczy, a nie odtwórczy.
Jednakże nie sprawiło to uczestnikom
żadnych problemów, a wszystkie prace, które wykonali stanowiły przemyślane, kreatywne i pełne barw obrazy.
Pojawiły się postacie z obcych planet,
które wcielały się w ludzkie zawody.
Dzieci ilustrowały też magiczne krainy,
w których bohaterowie napotykali na
różne przeciwności i musieli zmierzyć
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SPORT
WYŁONILIŚMY GMINNYCH SZACH-MISTRZÓW

14 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary dla dzieci oraz
dorosłych.

Duże szachy polowe okazały się wielką
atrakcją

Zawody sędziował Ireneusz Witas
– Tryjański, a rozgrywki odbywały się
w dwóch kategoriach dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych. W każdej
rozgrywce gracze mieli po 15 minut
na przeprowadzenie zwycięskiej batalii. W wyniku przeprowadzonych
rozgrywek w kategorii osób dorosłych I miejsce zajął Henryk Czapla,
II Rafał Bargieła, a III Łukasz Rożyński. W kategorii dzieci i młodzieży do
lat 16 I miejsce zajął Paweł Grochala,
II Mateusz Bork, a III Maksymilian Brzózka.
Podczas zawodów wielką atrakcją
okazały się duże szachy polowe, w które wspólnie grali uczestnicy turnieju
w oczekiwaniu na kolejną partię.
Przypominamy, że w naszej gminie

Zwycięzcy Turnieju Szachowego

od tego roku dzieci i młodzież mogą
uczyć się techniki tej królewskiej gry na
kółku szachowym. Zajęcia odbywają
się w Szkole Podstawowej w Strzyżowi-

cach w czwartki w godz. 13:00 – 14:00.
Szczegółowych informacji udziela
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
32 267 22 59. GOK

Uczestnicy zawodów

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ROZSTRZYGNIĘTY!
15 kwietnia w Szkole Podstawowej w Psarach odbyła się kolejna edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Psary. W zawodach wzięli udział zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych.

W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum

Zawody w Psarach udowodniły, że
popularny ping - pong może łączyć pokolenia. Do współzawodnictwa przystąpili zawodnicy w wieku 6+ i emocji
tego dnia nie zabrakło.
Z klas I-III szkół podstawowych
I miejsce zajął Mateusz Gajos, a II Mateusz Pokigo. Wśród dziewczynek z klas
IV-VI najlepsza była Anna Jewak, na
II miejscu uplasowała się Kinga Busz,
a III Karolina Sonik. Laur zwycięzcy
chłopców w tej samej kategorii wiekowej zdobył Jan Białas, a kolejne miejsca
zajęli Filip Arabski i Jakub Bartosik.
W kategorii klas VII i gimnazjum
z dziewczyn najlepsza okazała się

Wiktoria Sara, tuż za nią na podium
znalazły się Paulina Lis i Agnieszka
Pierzchała. Z chłopaków I miejsce zajął
Jakub Jęsiek, II Michał Pierzchała, a III
Dawid Migas.
W kategorii do lat 30 wygrał Mateusz Osada. Kolejną lokatę zdobył Mateusz Witek.
Z zawodników do 50 lat najlepszy
okazał się Paweł Kotuła, II był Jacek
Walkosz, a III Paweł Lenart.
Wśród mężczyzn powyżej 50 roku
życia na I miejscu uplasował się Andrzej
Skotnicki, II miejsce zajął Jerzy Sadłoń,
a III Jacek Miodek. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy! Red.
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KULTURA
NIEDZIELA PALMOWA SENIORÓW

Lipnica Murowana to niewielka małopolska miejscowość, której turystyczną wizytówką jest konkurs palm wielkanocnych, przyciągający od 60 lat tłumy miłośników tradycji z całego kraju. I właśnie w tym wyjątkowym miejscu,
gdzie powstają najpiękniejsze i największe palmy wielkanocne w Polsce, tegoroczną Niedzielę Palmową spędzili
członkowie Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza.
po podziemnych solnych labiryntach
wzmocniony multimedialnym przekazem był dla zwiedzających prawdziwą
podróżą w czasie, pozwalającą poznać
historię wydobywania soli w Polsce.
Niedziela Palmowa w Małopolsce
pozostanie w pamięci członków Klubu
Seniora Brzękowice-Goląsza źródłem
niezapomnianych wrażeń i miłych
wspomnień. TKG

Uczestnicy wycieczki z palmami przed kopalnią w Bochni

Na lipnickim rynku mogli podziwiać konkursowe drzewka, wykonane
wyłącznie z naturalnych produktów.
W tym roku do rywalizacji zgłoszono 56 palm. Palma-rekordzistka miała
ponad 32 metry długości. Wszystkie
prezentowały się pięknie, a wiosenne
słońce podkreślało bogactwo ich barw
i harmonię kształtu.
Palmy sięgające nieba nie były jedyną atrakcją tego dnia w Lipnicy. Wydarzeniami towarzyszącymi konkursowi
były występy zespołów folklorystycznych, degustacje regionalnych potraw
czy jarmark świąteczny, na którym seniorzy chętnie nabywali oryginalne,

ludowe ozdoby na wielkanocne stoły.
Uczestnicy wyjazdu mieli też czas na
indywidualne zwiedzanie miejscowych zabytków, wśród nich kościoła
św. Leonarda – prawdziwej perły architektury drewnianej. Jak na niedzielę
rozpoczynającą Wielki Tydzień przystało seniorzy wraz z bardzo liczną grupą
pielgrzymów z całej Polski, wzięli udział
w mszy świętej w barokowym kościele
pw. św. Andrzeja Apostoła.
Niedzielne popołudnie uczestnicy wycieczki spędzili w pobliskiej
Bochni, w kopalni soli. Było to kolejne
w tym dniu spotkanie z tradycją, tym
razem górniczą. Kilkugodzinny spacer

Wystawa palm na lipnickim rynku

MŁODZI PIANIŚCI ZADEBIUTOWALI W GRÓDKOWIE
19 kwietnia jedna z sal audytoryjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie wypełniła się muzyką poważną
i rozrywkową w wykonaniu młodych pianistów z gminy Psary.
Na scenie tego dnia pojawili się
młodzi artysci, którzy od października ćwiczą grę na pianinie pod okiem
Grażyny Wikarek – Meus. Podczas
popisu krótkie utwory zgromadzonej publiczności przedstawili: Amelia
Gajos, Natalia Góralczyk, Piotr Góralczyk, Karol Król, Maciej Kwaśny, Szymon Kwaśny, Lena Michalak, Przemek Pasamonik, Maja Kupczak, Zuzia
Kwiecień i Antonina Białek. Wielu
młodych artystów miało okazję zagrać dla szerszej publiczności po raz
pierwszy. Serdecznie gratulujemy
debiutu oraz występów i czekamy
na kolejne muzyczne popisy. GOK

Młodzi artyści z Grażyną Wikarek-Meus i Anną Bogacką

KULTURA
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DLA SIEBIE I DLA INNYCH
22 marca sala bankietowa w Psarach wypełniła się aż po brzegi. Powód? W jej murach gościli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Będzina, którzy oprócz wspaniałego występu artystycznego podzielili się z mieszkańcami
swoim rękodziełem.
W gronie licznie przybyłych mieszkańców pojawili się: przewodniczący Rady
Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi oraz sekretarz Mirella Barańska-Sorn.
Tradycyjnie, spotkanie składało się z części artystycznej przygotowanej z niemałym trudem przez uczestników i opiekunów, następnie była część towarzyska,
podczas, której można było porozmawiać, napić się kawy i poczęstować się
ciastem domowej roboty. Elementem,
który za każdym razem spaja to przedsięwzięcie w piękną, niepowtarzalną
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Będzina podczas występu
całość jest kiermasz prac wykonanych
Już szósty raz w psarskiej bibliotece wej z Będzina wraz z wychowawcami przez uczestników WTZ, kiermasz, któodbyło się spotkanie pod hasłem „Dla i terapeutami, których reprezentowała ry trwał od samego początku spotkania
siebie i dla innych” zorganizowane z oka- kierownik warsztatów Iwona Wszelaka. i na którym można było nabyć wiele
zji Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Wśród gości nie zabrakło wiceprezes wspaniałych wyrobów, wspomagając
Niepełnosprawnych. Wzięli w nim udział Stowarzyszenia „Bądź z nami” Ilony jednocześnie działalność WTZ w Będziuczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio- Słomczyńskiej oraz grupy rodziców. nie. GBP

WIECZÓR Z HARASIMOWICZEM I HISTORIĄ
We wspaniałą podróż po dawnych czasach zabrał uczestników spotkania Cezary Harasimowicz przedstawiając historię swojej rodziny, która wiąże się i ściśle zazębia z historią Polski. Spotkanie autorskie z jego udziałem odbyło się w psarskiej bibliotece 5 kwietnia. Autor promował na nim swoją najnowszą książkę „Saga czyli filiżanka, której nie ma”.

Cezary Harasimowicz promował swoją
najnowszą książkę

Jak mówi o książce sam autor „Saga...”
to podróż śladami jego przodków. Wędrówka pełna przygód, tajemnic, miłości, dramatów i zwrotów akcji. Odkrywa w niej historię swojej rodziny, która
w oczywisty sposób jest sporą częścią
historii Polski.
Jego dziadek walczył w Legionach Piłsudskiego. W jeździectwie zdobył pierwszy medal olimpijski dla Polski. Matka
przyszła na świat prawie sto lat temu

i przeżyła wszystkie epizody przypisane
pokoleniu Kolumbów.
Harasimowicz zagląda do pamiętników dziadka i zapisków matki. Czerpie
z rodzinnych anegdot, poznaje gorące
romanse, a dzięki wycinkom z ówczesnej
prasy przywołuje świat, w którym równolegle toczy się wielka historia i życie
zwykłych ludzi.
Spotkanie było pełne wspaniałych
wspomnień oraz wzruszeń. GBP

KONCERT PATRIOTYCZNY W OŚRODKU KULTURY W SARNOWIE
22 kwietnia w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu artystów z Opery Wrocławskiej. Przed publicznością zaprezentowali się Aleksandra Opała, Katarzyna Naugebauer i Robert Czuk.

Występ artystyczny uczestników zajęć teatralnych z Ośrodka Kultury w Sarnowie

Program artystyczny był ilu strowany pokazem mulimedialnym nawiązującym do kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Preludium do koncertu stanowił krótki montaż artystyczny w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych organizowanych przez GOK
Gminy Psary w Szkole Podstawowej w
Sarnowie.
Impreza była połączona z wystawą
prac plastycznych o tematyce patriotycznej, które wykonali uczestnicy zajęć prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie. GOK
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KULTURA
POLSKI ŻYWIOŁ ROMANA PANKIEWICZA

„Polski żywioł” to tytuł ostatniej książki Romana Pankiewicza, którą zaprezentował podczas spotkania autorskiego, jakie odbyło się w psarskiej bibliotece 9 kwietnia. Autor tym razem przyjrzał się Polsce, historii naszego narodu,
jego przywarom, a także zaletom. Wszystko to zebrane w jedną całość w pełni zasługuje na nazwę „żywioł”.
Autor z charakterystyczną sobie swadą opowiadał o najbardziej,
jego zdaniem, ciekawych momentach naszej historii, o roli kościoła katolickiego, o zmieniającej się
władzy. Celnie ujął w swej książce
te wszystkie aspekty, które czynią
nasz naród bardziej żywiołowym
nie oszczędzając również pewnych
społecznych wad, jakimi są znieczulica, zazdrość, czy wręcz zawiść.

Niestety zapowiedział również, że
jest to już ostatnie spotkanie autorskie w jego pisarskiej karierze.
Z bogatych życiowych doświadczeń
i podróży po świecie Romana Pankiewicza powstały cztery książki,
w ramach cyklu „cztery żywioły”:
„Matuszka Rosija – pierwszy żywioł”,
„Niemcy – drugi żywioł”, „Islandia –
trzeci żywioł” i ostatnia, „Polski żywioł”. GBP

Roman Pankiewicz podczas spotkania
autorskiego

PATRIOTYCZNIE W BIBLIOTECE
Cyklem dodatkowych imprez uczci Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Najważniejszym z tych wydarzeń jest
ogłoszenie konkursu poetyckiego „Mój
wiersz dla Polski”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2018 r. na uroczystym wieczorku poetyckim. - Konkurs
poezji adresujemy nie tylko do dzieci, ale
również i do dorosłych twórców z terenu
naszej gminy – wyjaśnia Helena Warczok, dyrektor GBP w Psarach. - To szczególne literackie wydarzenie przypomni
jego uczestnikom oraz naszym czytelnikom i mieszkańcom gminy patriotyczne
wartości a także idee związane z umiło-

waniem małej i dużej ojczyzny.
Oprócz konkursu poetyckiego, którego regulamin dostępny jest na stronie
internetowej, psarska biblioteka przewidziała też szereg innych atrakcji. Nie
zabraknie więc okolicznościowych wykładów historycznych, czy choćby spotkania ze świadkiem historii. Będzie też
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Iterum.
Pierwszy wykład z historycznego
cyklu odbył się 20 kwietnia. Historyka
Dariusz Pietrucha przypomniał uczest-

nikom „Trudne drogi do niepodległości”.
Kolejny historyczny wykład już 24 maja
o godz 17.00
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich mieszkańców gminy
Psary do wzięcia udziału w tym specjalnym cyklu spotkań przygotowanych na
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. O terminach będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej www.biblioteka.psary.pl oraz na
facebookowym fanpagu www.facebook.com/GBPPsary. GBP

3 SEKUNDY DO SETKI. MOTOCYKLOWA PASJA BEZ PRAWA JAZDY
Na swój pierwszy motocykl wsiadł w wieku 4 lat. Teraz ma 18 lat, pierwsze sukcesy w motocyklowej elicie i jest jedynym Polakiem w klasie Stock 600 motocyklowych mistrzostw Hiszpanii. O motocyklowej pasji rozmawiamy z Kamilem
Krzemieniem, mieszkańcem Dąbia.

Kamil Krzemień

Głos Gminy Psary: Wsiadł Pan na malutki motocykl w wieku zaledwie 4 lat?
Rodzice nie zabraniali?
Kamil Krzemień: Bynajmniej i wspierają mnie cały czas. Teraz tata jest moim
– można to tak określić - managerem.
Zawsze jednak motocykle i ściganie po-

łączone było z bezpieczeństwem – m.in.
odpowiednim ubiorem i zachowaniem
za kierownicą. Nie da się jeździć na motocyklu bez pamiętania o tych podstawach.
GGP: Rozpoczął Pan sezon startem
na torze Albacete w Hiszpanii. Wysokie
11 miejsce w swojej klasie, 14 miejsce klasyfikacji generalnej i pierwsze zdobyte
punkty. Dlaczego startuje Pan na Półwyspie Iberyjskim?
KK: Odpowiedź jest bardzo prosta –
tutaj właśnie ścigają się najlepsi. Drugim
takim miejscem są Włochy. Ja wybrałem
Hiszpanię i sezon zakończę pod koniec
października. Chcąc osiągnąć sukcesy w
sportach motocyklowych należy ścigać
się z najlepszymi właśnie tutaj. Startuję
w klasie Stock 600 w teamie VRC Motorsport. To motocyklowa klasa pośrednia.
Motocykle tutaj to oczywiście specjalnie

przygotowane maszyny do ścigania się
na torze, są lekkie, bez oświetlenia. Jednak w tej klasie ciągle przypominają w
pewnym stopniu motocykle seryjne. Ja
obecnie ścigam się Yamahą. Moja klasa to taki przedsionek przed królewską
MotoGP, klasą 1000 cm3. Mam taki plan,
że za 3,4 lata właśnie tutaj będę się ścigać. Na razie się uczę i odnoszę pierwsze
sukcesy. To mnie osobiście bardzo cieszy
i motywuje. Choć faktycznie, do tej królewskiej klasy mógłbym przejść już dziś.
Tam właściwie zawodnik tylko się ściga,
nauka możliwa jest w niższych klasach
i pojemnościach. Tutaj jest więcej czasu
na treningi. Finansowo MotoGP, klasa
1000cm3 jest droższa i dlatego potrzebne w tym sporcie jest wsparcie sponsorów. Nie można wszystkiego robić tylko
w oparciu o pomoc rodziny. Na szczęście
takich firm wspierających moje występy

WYWIAD

Yamaha klasa Stock 600
c.d. ze str. 18
jest coraz więcej.
GGP: Prędkości na torze sięgają 240
km/h, przeciążenia dochodzą do 1.5 G,
przyspieszenie do setki to 3 sekundy. I to
wszystko bez prawa jazdy na motocykle?
KK: (śmiech) No faktycznie nie mam
prawa jazdy na motocykle, ale nie potrzebuję takiego dokumentu. Do jazdy
na torze potrzebna jest odpowiednia
licencja motocyklowa dla zawodników
takich jak ja.
GGP: Masz zaledwie 18 lat. To dużo w
tym sporcie, a może jesteś najmłodszy?
KK: Faktycznie jestem młodym zawodnikiem, ale nie jedynym. Jednak w
stawce dominują starsi motocykliści. Ścigamy się w międzynarodowym gronie.
W zawodach Polskę reprezentuję tylko
ja i jeszcze jeden zawodnik, ale w innej
klasie.
GGP: Sezon motocyklowy dopiero
rozpoczęty. Wyścigi motocyklowe czy
samochodowe to ciężka praca wymagają sporej tężyzny fizycznej. Jak zatem
wyglądają Twoje treningi?
KK: W zimie pozostaje basen i siłownia. To konieczne przed rozpoczęciem
sezonu, należy organizm przygotować
odpowiednio do tak ekstremalnego
wysiłku, jakim są wyścigi motocyklowe.
Potem dochodzą starty, treningi na torze. Podczas jednych zawodów, które
poprzedzone są treningiem i eliminacjami, mogę stracić nawet 3 kilogramy wagi
przez odwodnienie. Taka jedna runda
wyścigowa to czas na torze od czwartku do niedzieli. I tak po trzy treningi w
czwartek oraz piątek, potem eliminacje
w sobotę i sam wyścig w niedzielę. Po
takim weekendzie potrzebuję od 3 do
4 dni by dojść do siebie.
GGP: Skoro rozmawiamy o ściganiu
się na torze, gdzie można potrenować w

naszym regionie?
KK: Niestety nie mamy w regionie
żądnego profesjonalnego toru. Można
ćwiczyć np. na torze w Poznaniu, ale
jego kondycja pozostawia wiele do życzenia. Najbliższy zawodniczy tor, miejsce do prawdziwego ścigania to dopiero
Czechy i kultowy tor w Brnie. Jeśli jednak
chcemy spróbować można przyjechać
do Katowic i to w mikroskali można się
pościgać na niewielkim obiekcie. To taka
nasza inicjatywa – zamknięty, asfaltowy
plac treningowy. Zawodnicy – nawet
bardzo młodzi – mogą wypożyczyć nie
tylko odpowiedni motocykl, ale także
strój, kask do bezpiecznej jazdy i mogą
np. spotkać się ze mną. Sam często tu
bywam i uczę chętnych jazdy na dwóch
kółkach. Uczymy jazdy od podstaw oraz
już bardziej wyczynowego, zawodowego ścigania się.
GGP: A ile waży przeciętnie taki strój
do zawodniczego ścigania się?
KK: Strój w całości, zatem także kask,
buty, rękawice i ochraniacze to 10 kilogramów. Trudno się w tym poruszać, nie
wspominając np. o biegu. Wszystko ze
skóry, ciało w tym nie oddycha. 10 kilogramów waży strój dla osoby dorosłej
i dość wysokiej. Ja zresztą jestem dość
wysokim zawodnikiem, co w tym sporcie ma swoje plusy i minusy.
GGP: Włochy lub Hiszpania – tutaj ścigają się najlepsi. Teraz sezon w Hiszpanii,
a może w przyszłości Italia?
KK: To mój pierwszy sezon i nie planuję zmian. Ścigamy się zazwyczaj
w jednym kraju. Dużo trenowałem w
Hiszpanii, znam tutaj ludzi i dodatkowo
podpisałem już kontrakt. Zatem będę
starał się zostać właśnie tutaj, aż będę
najlepszym z najlepszych.
GGP: Ile kilometrów mają te tory? Jak
wygląda sam wyścig?
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KK: Circuito de Albacete – pierwszy
tor na którym jechałem był bardzo krótki. Jest zresztą najkrótszy – ma 3,5 kilometra. A sam wyścig to około 19 okrążeń.
Trasę pokonujemy w maksymalnym skupieniu i to wszystko w ciągu 40 minut. To
bardzo duży wysiłek i stres. Zwykle tory
mają od 3,5 do 6 kilometrów.
GGP: Pana ulubiony tor i ten nielubiany?
KK: Bardzo lubię tor Cartagena, a nie
lubię toru Ricardo Tormo w Walencji.
GGP: Dominują wśród zawodników
Włosi i Hiszpanie?
KK: Nie, to mieszanka narodowości.
Są zawodnicy m.in. z Kanady, Finlandii,
Japonii i Polski oczywiście.
GGP: A zjeżdżacie do tzw. pit-stopów
jak bolidy Formuły 1?
KK: Nie mamy żadnych przerw. Wyjątkiem jest jedynie załamanie pogody
i mokry tor. Wtedy konieczna jest zmiana
opon, ustawień motocykla. Wyścig jest
przerywany na 10-15 minut i po zmianach serwisowych wznawiany.
GGP: Ściga się Pan Yamahą, japońskie
motocykle dominują? Ile taka maszyna
waży?
KK: Dominują na torze motocykle
tych marek, które wypuszczają nowy
model. Teraz jest to yamaha, prawie ¾
zawodników startuję na tych maszynach. A mój motocykl waży około 160
kilogramów. Motocykl jest odchudzony,
nie ma ciężki plastików, części układu oddechowego, lamp itp. Te zmiany robimy
wg. regulaminu. Musimy się tego ściśle
trzymać, w przeciwnym razie możemy
zostać zdyskwalifikowani.
GGP: A którzy zawodnicy są dla Pana
wzorem?
KK: Z tych zawodników startujących
obecnie to oczywiście Marc Marquez. On
zdominował w ostatnich latach stawkę.
Ale lubię przyglądać się także zawodnikom trochę będącym z tyłu, którzy jednak się pną do góry i czasem to właśnie
oni odrabiają większą pracę. Tym zawodnikom szczególnie kibicuję, to m.in. Scott
Redding czy Jack Miller.
GGP: Gdzie można śledzić Pana występy? Czekać na doniesienia z torów.
KK: Prowadzimy FB Krzemien Racing Team. Tam można znaleźć informacje o startach, wyniki, dane. Ale
także staramy się pokazywać zawody
od kuchni. To chyba czasem ciekawsze
od informacji o miejscu po danym wyścigu. Uruchamiamy także Instagram,
w planach także zakładamy stworzenie
strony internetowej. Red.
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