Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny
LUTY 2015
NR 02/117
ISSN 1732-985X

Data wydania: 27 lutego 2015 r.

ROZBUDOWANO STACJĘ UZDATNIANIA WODY W MALINOWICACH
Już od początku roku stacja uzdatniania wody w Malinowicach pompuje wodę przez 5 filtrów, a nie jak dotychczas przez 4. Piąty filtr zamontowano dzięki realizowanemu w gminie projektowi unijnemu.
Oddana do użytku inwestycja została
zrealizowana w ramach przedsięwzięcia
pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Psary poprzez przebudowę wodociągu, zakup i montaż filtra
do SUW w Malinowicach oraz budowę
pełno biologicznej oczyszczalni ścieków
do budynku szkoły podstawowej w Gródkowie i do budynku Urzędu Gminy w Psarach”.
„Nowy filtr pozwala na zwiększenie
wydobycia wody ze studni głębinowej i jej
szybsze uzdatnienie”. – mówi Tomasz Sadłoń, Wójt Gminy Psary – „Warto podkreślić, że inwestycja ta poprawi jakość wody
praktycznie w całej gminie, ponieważ stacja
uzdatniania wody pokrywa 75% całego zapotrzebowania na wodę.”
W przedmiotowym projekcie ujęta została także wymiana wodociągu. W jego
ramach wymieniono już ponad 7 km sieci
na odcinku od stacji uzdatniania wody w
Rozbudowana stacja uzdatniania wody w Malinowicach
Malinowicach przy ul. Wiejskiej wzdłuż ul.
W Gminie Psary równolegle realizoMalinowickiej, Wiejskiej, Górnej i Szkolnej Wartość zadania wynosi 3 402 750 zł, z
czego
2
074
846
zł
stanowi
unijna
dotacja
wany jest także drugi projekt wymiany
do ul. Granicznej w Psarach. Do wykonania
są jeszcze prace polegające na odbudowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wodociągu pn. „Rozwój infrastruktury
ciąg dalszy na str. 2
chodnika oraz uporządkowaniu pobocza. na lata 2007-2013.
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 1 „Rozbudowano stację...”

wodno-ściekowej w Gminie Psary poprzez przebudowę wodociągów oraz
modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach” również z dofinansowaniem
z PROW, którego koszt realizacji wynosi
2 371 456 zł, a 964 006 zł stanowi unijna
dotacja. W ramach tego przedsięwzięcia
ułożono już wodociągi o długości 878

mb. w ul. Belnej w Strzyżowicach, oraz
647 mb. w ciągu ulic Łącznej, Bocznej,
Gródkowskiej oraz Grabowej w Psarach.
Obecnie w ramach tego projektu prace
kontynuowane są na ulicy Łącznej i Belnej
oraz na ulicy Parkowej.
Wykonawcami inwestycji, którzy realizują w gminie obecną wymianę wodociągu są: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i

Mostów S.A z siedzibą w Gliwicach oraz
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych
„HYDRO-SERVICE” E.M. Piotrowscy
S.J. z Wojkowic. Razem powstanie 13
km nowego wodociągu. Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym roku do nowego wodociągu
przyłączone zostanie 479 posesji. Red.

RUSZYŁY PRACE NA BOISKU BŁYSKAWICY PRECZÓW
Z początkiem lutego firma BUD KOM s.c. z Czeladzi rozpoczęła zagospodarowywanie tego terenu. Obecnie trwa likwidacja nasypu przy budynku szatni oraz rozpoczęto wykonanie drenażu oraz przygotowano
teren pod roboty ziemne drogi i parkingu.
Na boisku Błyskawicy Preczów do
końca maja ma powstać centrum kształcenia piłkarskiego młodzieży starszej.
Na obiekcie zostaną także wybudowane trybuny dla widzów, piłkochwyty, ogrodzenie z siatki i nawierzchnia z
kostki przy budynku szatni i pod trybunami. Całkowity koszt prac wyniesie
530 235 zł i zostaną one zakończone do
29.05.2015 r.
Już wkrótce rozpoczną się także prace nad uporządkowaniem i zagospodarowaniem placu przy OSP w Preczowie,
gdzie kosztem 723 240 zł powstanie
nowe boisko do gry w koszykówkę z
bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu
oraz nowy wjazd dla wozów strażackich
na ul. Szkolną. Z kolei istniejący plac zabaw będzie powiększony i zamontowane na nim zostaną urządzenia do fitnesPrace budowlane na boisku Błyskawicy Preczów
su na świeżym powietrzu a także ławki
i miejsca odpoczynku. W ramach tego
Oba zadania mają zagwarantowane nych w Preczowie, ponieważ wraz z nazadania zakupiona będzie nowa, zada- dofinansowania ze środków Unii Euro- dejściem cieplejszych dni rozpoczną się
szona i mobilna scena letnia. Te prace pejskiej.
także prace nad budową ulicy Szkolnej.
mają się zakończyć do 16.06.2015 r.
To jednak nie koniec robót budowla- Red.

POSTĘPY PRZY ROZBUDOWIE SZATNI W GÓRZE SIEWIERSKIEJ
W okresie zimowym trwają intensywne prace we wnętrzu szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej, gdzie kosztem 289 197,75 zł powstaje nowoczesny budynek na potrzeby sportowców.
Wykonawcą zadania, realizowanego przy 167 097 zł unijnej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2014, jest wyłonione w drodze przetargu przedsiębiorstwo Adamczyk i Syn Sp. z o.o. Latem 2014 r. firma ta
dobudowała kolejną część budynku, istniejące pomieszczenia
nadbudowała do wysokości 3 metrów, a na całym budynku
położyła nowy dwuspadowy dach oraz wykonała docieplenie
ścian zewnętrznych z nową elewacją. W budynku wymieniono także okna.
Obecnie prowadzone są wewnętrzne roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i
wodno-kanalizacyjnej. Pracownicy przystąpili także do wykonywania podłoża pod posadzki, tynków na ścianach oraz
konstrukcji pod sufity podwieszane. Na koniec przebudowy
każde z pomieszczeń zostanie pomalowane. Red.
Budynek został rozbudowany i jest kompleksowo remontowany

INWESTYCJE

PROJEKTUJEMY NA POTĘGĘ
Rok 2015 to czas przygotowania do realizacji inwestycji w wielu obszarach. Korzystając z dobrej sytuacji
finansowej gminy i możliwości pozyskania dofinansowań unijnych na wiele zadań publicznych, samorząd zamierza przygotować aż 23 nowe projekty budowlane do realizacji w przyszłości na: remonty dróg, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz remonty obiektów kubaturowych.
Priorytetowymi inwestycjami są dla
nas drogi, dlatego też już na koniec 2014r.
przekazaliśmy do zaprojektowania cztery takie zadania budowlane. W trakcie
wykonywania są projekty ulic: Łącznej i
Bocznej w Psarach (w obu przypadkach
powstaną nowe drogi z nawierzchnią
asfaltową i chodnikiem, rozwiązany zostanie także problem odwodnienia tego
terenu) oraz ul. Strumycznej i Zielonej
w Malinowicach (projekt pierwszej drogi
przewiduje nawierzchnię z kostki brukowej, a drugiej z frezu asfaltowego).
Pozwolenia na budowę dla tych przedsięwzięć powinny być gotowe do końca
sierpnia 2015 roku.
Ponadto w najbliższym czasie gmina
W tym roku powstanie projekt aranżacji wnętrza sali bankietowej
przeprowadzi przetarg na wykonanie
w remizie OSP w Górze Siewierskiej
dokumentacji budowlanej następujących
zadań: budowa ul. Wspólnej w Psarach wykonawcę tych prac poznamy w wy- szkoły w Malinowicach wraz z zagoi Gródkowie, remont nawierzchni drogi niku przetargu nieograniczonego. W tej spodarowaniem otoczenia budynku. Do
Brzękowice-Wał, dokończenie budowy chwili przygotowywany jest szczegółowy opracowania przewidziano prócz tego
projekty kompleksowej reorganizacji i
ul. Zielonej w Preczowie, remont na- opis zakresu zlecanych zadań.
zabudowy przestrzeni publicznej, w tym:
W
budżecie
gminy
Psary
na
2015
r.
wierzchni ulicy w Dąbiu-Chrobakowym,
przebudowa skrzyżowania ul. Rogoź- zabezpieczono również środki finansowe utworzenia parkingu na gminnej działce
nickiej z ul. Podwale w Strzyżowicach, na przygotowanie dokumentacji remon- przy ul. Zwycięstwa (naprzeciw kościobudowa odwodnienia ul. Podgórnej w tów i przebudowy komunalnych obiek- ła parafialnego i nieopodal parku przy
Sarnowie oraz ul. Górnej w Psarach, re- tów kubaturowych. W trakcie opraco- ul. Reymonta), wykonanie brukowanego
mont nawierzchni ul. Bukowej w Malino- wywania jest już projekt budowlany sali parkingu przy cmentarzu komunalnym w
wicach, budowa ul. Nowej w Sarnowie, szkoleniowo-konferencyjnej wraz z szat- Strzyżowicach oraz alejek na tej nekroprzedłużenie ul. 1 Maja w Górze Siewier- nią, sceną, kulisami, reżyserką oraz salą polii.
W drugim półroczu obecnego roku
skiej, przedłużenie gminnego odcinka bankietową, który powstanie przy remiulicy Kościelnej w Dąbiu wraz z rozwią- zie OSP w Strzyżowicach. Na potrzeby gmina zamierza przystąpić do zlecenia
zaniem problemu odwodnienia oraz bu- tej inwestycji zostanie zaadoptowany wykonania projektów budowlanych zadowa odnogi ulicy Kamiennej w Psarach. zlokalizowany obok remizy budynek w gospodarowania przestrzeni publicznej:
Powstanie też projekt odwodnienia placu stanie surowym. Założenia tego przed- w Górze Siewierskiej przy stadionie
strażackiego i ulicy Ogrodowej w Górze sięwzięcia przewidują także zagospoda- piłkarskim (droga dojazdowa, parking
Siewierskiej. Ze względu na dużą ilość rowanie otoczenia. Projekt budowlany ogrodzenie, piłkochwyty), przy stadionie
projektów oraz koszt ich opracowania będzie gotowy do końca czerwca 2015 r. w Sarnowie wraz z ogrodzeniem i odi posłuży do wnioskowania o unijne dofi- wodnieniem terenu oraz przy remizie w
Dąbiu. W planach jest także wykonanie
nansowanie dla tego zadania.
Wkrótce zostanie też ogłoszony projektów budowlanych nowych parprzetarg na wykonanie projektów bu- kingów: przy stadionie Orła Dąbie oraz
dowlanych dotyczących następujących miejsc postojowych nieopodal stadionu
obiektów: termomodernizacja budynku Iskry Psary. Planuje się także wykonaremizy OSP w Górze Siewierskiej wraz nie projektu budowlanego związanego
z remontem wewnętrznym, budowa sali z kontynuacją zagospodarowania terenu
gimnastycznej przy szkole w Gródko- przy OPS w Psarach, gdzie docelowo
wie, modernizacja kuchni i zaplecza w przy istniejących już boiskach i placu
szkołach w Gródkowie i Dąbiu, a także zabaw ma powstać jeszcze siłownia zeremont kapliczki znajdującej się na Pod- wnętrzna, kręg ogniskowy i inne elementy małej architektury.
dzwonku.
W tym roku zostanie przygotowany
Ogółem do zlecenia jest 23 projekW tym roku planuje się również zleprojekt przebudowy skrzyżowiania
tów.
Na wszystkie te opracowania gmina
cenie
projektu
utworzenia
centrum
ul. Podwale z Rogoźnicką
zamierza
przeznaczyć 830 000 zł. Red.
fitness
oraz
siłowni
w
budynku
byłej
w Strzyżowicach
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GŁOS GMINY PSARY ODTĄD W KOLORZE
Miło nam poinformować, że nasz Głos Gminy Psary zmienia się na lepsze! Od tego wydania (luty 2015) gazeta
będzie wydawana w pełnym kolorze oraz w powiększonym nakładzie.
Zoptymalizowana została również munikacji urzędu z mieszkańcami. Jeste- łoniliśmy nową drukarnię – dostawcę
szata graficzna czasopisma – wykorzy- śmy przekonani, że czytelnicy docenią te naszej gazety, którym została firma
stamy w pełni możliwości druku w kolo- innowacje, bo dzięki nim gazetę będzie TOP DRUK Ryszard Zelkowski z Łomrze. Liczba stron pozostanie bez zmian, się czytało wygodniej, a dostęp do kon- ży. Dzięki odpowiednio przemyślanej
przy czym wydania okolicznościowe, kretnych informacji stanie się łatwiejszy. kombinacji papieru i nakładu koszt drunp. świąteczne czy podsumowujące rok
Jednak zmiany graficzne i technicz- ku gazety w nowym standardzie będzie
samorządowy mogą być obszerniejsze. ne to nie wszystko. W drodze konku- jedynie o ok. 1000 zł droższy w skali
Zmiany te służą dalszemu rozwijaniu ko- rencyjnego zapytania ofertowego wy- całego roku. Red.

PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZA 2014 ROK

NADWYŻKA OPERACYJNA

Za nami kolejny rok budżetowy, który zapewne zapamiętamy głównie z powodu rekordowych, licznych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy wartych ponad 10,4 mln zł.
Budżet 2014 roku był jak do tej pory
4,9
rekordowy zarówno pod względem domln zł
5
3,7
chodów, jak i wydatków gminy, a szczególnie wydatków na prace budowlane i
mln zł
2,9
4
inwestycyjne w kwocie 10,4 mln zł, które
mln zł
stanowiły aż 28 % wszystkich wydatków
2,054
3
1,415
budżetu. W 2014 roku wydatki gminy
mln zł
2
wyniosły 37,2 mln zł, a dochody bieżące
mln zł
i majątkowe 35,4 mln zł. Powstały deficyt
-0,734
1
został pokryty z przychodów z tytułu pomln zł
życzek i kredytów. Należy jednak zwró0
cić uwagę, że jedynie 900 tys zł. stanowił
-1
komercyjny kredyt bankowy, a reszta to
2010
2011
2012
2013
2014
2015
preferencyjne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkie(plan)
go Funduszu Ochrony Środowiska i GoNadwyżkaoperacyjnej
operacyjna Gminy
Psary w15%
kolejnych
latach
4,9 mln zł nadwyżki
to ponad
dochodów
bieżących
spodarki Wodnej na realizację projektów
z unijnym dofinansowaniem. Jednocze- wysokości 9,2 mln zł stanowił blisko 40% ka umożliwiła zaplanowanie do wykonaśnie w 2014 roku zwróciliśmy raty zacią- wykonanych dochodów, natomiast 7,7 nia w 2015 roku bardzo wielu zadań inwegniętych w poprzednich latach kredytów mln zł długu na koniec 2014 r. to jedynie stycyjnych, pozwalając na zabezpieczenie
znaczącej części niezbędnych środków na
i pożyczek wraz z odsetkami na kwotę 22% wykonanych dochodów.
Tak jak w trzech ostatnich latach, tak ich realizację, w tym tzw. wkładów właponad 2,2 mln złotych. To spowodowało,
że dług gminy spadł w 2014 do poziomu i w poprzednim okresie finansowym snych na projekty z dotacjami. Gdyby nie
7,7 i zmniejszył się o 200 tys. zł w sto- samorząd osiągnął znaczącą nadwyżkę nadwyżka operacyjna, niektóre z tych
sunku do stanu z końca 2013 roku. Waż- operacyjną, czyli różnicę pomiędzy do- przedsięwzięć nie zostałyby zlecone do
na jest także relacja wielkości długi do chodami bieżącymi a wydatkami bieżący- wykonania w ogóle lub konieczne byłoby
wykonanych dochodów gminy w danym mi – w 2014 roku była ona rekordowa i sięganie po milionowe kredyty i pożyczki
roku. I tak na koniec 2010 roku dług w wyniosła aż 4,9 mln zł! Tak duża nadwyż- na ich realizację.
Poprzedni rok budżetowy był również dobry pod względem pozyskanych
unijnych i krajowych dofinansowań do
rozmaitych przedsięwzięć. Wartość zakontraktowanych dotacji w 2014 roku
wyniosła 6 049 858 zł. Natomiast wartość projektów objętych gwarancją dofinansowania w 2014 r. i zakontraktowanych do realizacji w przyszłości sięgnęła
13 001 164 zł. W tym okresie złożono
18 wniosków o dofinansowanie, w tym
do funduszy unijnych 13 i funduszy krajowych 5.
Kolejnym pozytywnym wskaźnikiem
finansowym był wzrost udziału gminy
Wybudowano ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej
ciąg dalszy na str. 5

gminy Psary w mln zł
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c.d. ze str. 4 „Podsumowanie budżetu...”

w podatku dochodowym. To znaczy,
że budżet samorządu otrzymał więcej
pieniędzy z tytułu rozliczanych przez
mieszkańców PITów, co jest między
innymi konsekwencją wzrostu liczby
mieszkańców, ich zamożności oraz prowadzenia polityki sprzyjającej płaceniu
podatków zgodnie z miejscem zamieszkania. Jeszcze w 2011 roku wpływy do
samorządowej kasy z tego źródła wynosiły 10,58 mln zł a w 2014 roku już
ponad 12,25 mln zł.
Wart odnotowania jest także fakt, że
w poprzednim roku gminie udało się odliczyć aż 675 375 zł podatku VAT, który
wrócił do naszego budżetu.
Przejdźmy teraz do podsumowania
zrealizowanych inwestycji w 2014 roku,
które były wyjątkowe pod względem
zakresu i kosztów. W ramach zeszłorocznego budżetu wykonano bądź rozpoczęto ponad 30 zadań inwestycyjnych
o łącznej wartości 10,4 mln zł, z których
największymi były:
• rozpoczęcie wymiany sieci wodociągowej w Malinowicach, Psarach i Strzyżowicach warte 5,24 mln zł,
• budowa gminnego odcinka ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej, ul. Bocznej i
Belnej w Strzyżowicach, ul. Zielonej w
Preczowie, ul. Parkowej w Sarnowie i ul.
Spokojnej w Gródkowie oraz wykonanie
pętli autobusowej na końcu ul. Szkolnej w
Malinowicach - wydano na to ok. 4 mln zł,
• dokończenie trwających prac przy zagospodarowaniu placu szkolnego w Sarnowie, na którym powstało boisko wielofunkcyjne z oświetleniem, trybuną oraz
ciągami komunikacyjnymi i plac zabaw inwestycja o wartości 1,46 mln zł,
• remonty generalne za ponad 745 tys. zł:
sali balowej w remizie w Goląszy Górnej
oraz sal bankietowych w remizach w Psarach i Dąbiu,
• kompleksowy remont sali gimnastycznej przy szkole w Strzyżowicach połączony z wymianą podłogi,
• budowa gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbiu
- koszt prac 240 tys. zł,
• rozpoczęcie budowy szatni piłkarskiej
na stadionie KS Góra Siewierska oraz
placu zabaw w Goląszy Dolnej na placu
po mleczarni,
• remont cząstkowy połączony z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na
moście nad Czarną Przemszą w ciągu ul.
Szkolnej w Preczowie,
• budowa parkingu przy remizie w Preczowie od strony ul. Dębowej,

W ubiegłym roku kompleksowy remont przeszła sala bankietowa w Psarach

• powstanie chodnika wzdłuż placów zabaw w Gródkowie oraz Strzyżowicach,
• zakup i montaż piłkochwytów na stadionie LKS Jedność Strzyżowice,
• kompleksowe remonty i modernizacje
różnych odcinków gminnych dróg oraz
opracowanie dokumentacji budowlanej
przebudowy dróg na kwotę 500 tysięcy
złotych,
• dofinansowanie budowy chodników
przy drogach powiatowych sumą 300
000 złotych (powstały nowe odcinki
chodników wraz z odwodnieniem przy
ul. Belnej w Strzyżowicach, Wiejskiej w
Preczowie, a także w Goląszy Górnej),
• zakończenie termomodernizacji remizy i ośrodka kultury w Dąbiu oraz budynku byłej szkoły w Malinowicach,
• powstanie 8 w pełni wyposażonych
publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotekach i ośrodkach kultury

na terenie gminy - projekt o wartości
783 tys. zł,
• wytyczenie i oznaczenie tras rowerowych na terenie gminy Psary,
• zakup wyposażenia do Gminnego
Ośrodka Kultury w Gródkowie i świetlic
wiejskich w Preczowie, Dąbiu, Strzyżowicach i Brzękowicach Górnych.
Budżet gminy w 2014 roku obejmował także dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu,
dzięki której wymienił on około 3 km
sieci wodociągowej w różnych sołectwach gminy. Poprzedni rok był również
czasem przygotowywania dokumentacji
budowlanych, niezbędnych do realizacji projektów dotowanych z unijnych i
krajowych programów pomocowych
w kolejnych latach. Najważniejsza była
współfinansowana koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913. Red.

Powstał kompleks sportowy przy SP w Sarnowie
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WYJĄTKOWE SZKOLENIE W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wybrał pracownika naszego urzędu do udziału w prestiżowym
szkoleniu dla osób realizujących zadania obronne w administracji publicznej.
W dniach 8-12 dydaktyczną, szkoleniową, badawczą oraz realizacji zadań obronnych w administragrudnia 2014 roku doradczą. Stanowi ona ważne narzędzie cji publicznej oraz przedsiębiorstwach,
Barbara Sonik – umożliwiające podnoszenie kwalifikacji świadczeń na rzecz obrony, zadań admipracownik Urzę- służb wojskowych oraz pracowników cy- nistracji publicznej oraz przedsiębiorców
w ramach wsparcia państwa-gospodarza,
du Gminy Psary wilnych związanych z obronnością.
Wspomniane szkolenie pozwoliło przygotowań do militaryzacji oraz prozajmujący
się
sprawami obron- rozwinąć kompetencje w zakresie pla- wadzenia szczególnej ochrony obiektów
nymi oraz zarzą- nowania, organizowania i realizacji zadań ważnych dla bezpieczeństwa i obronności
dzaniem kryzysowym – wzięła udział w obronnych. Zajęcia prowadzone były państwa. Program kursu został wzboniecodziennych warsztatach w Instytucie m.in. przez doświadczonych pracowni- gacony dodatkowo o warsztaty poświęBezpieczeństwa Państwa na Wydziale ków naukowo-dydaktycznych Akademii cone zagadnieniom cywilno-wojskoweBezpieczeństwa Narodowego w Akade- Obrony Narodowej (AON) oraz zapro- go reagowania na polityczno-wojskowe
mii Obrony Narodowej w Warszawie. szonych ekspertów z Departamentu Stra- sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem
W ciągu roku w tym wyjątkowym kursie tegii i Planowania Obronnego Minister- techniki komputerowej. Ogromnym wyróżnieniem dla uczestników szkolenia był
finansowanym z budżetu państwa bierze stwa Obrony Narodowej.
Kurs obejmował 5 dni szkoleniowych udział w pokazie możliwości Centrum
udział maksymalnie tylko 120 wybranych
pracowników administracji publicznej z łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych. Symulacji i Komputerowych Gier Wojencałej Polski. Należy wyjaśnić, iż Akade- Treści kształcenia dotyczyły problema- nych AON. Na zakończenie warsztatów
mia Obrony Narodowej jest państwową tyki: bezpieczeństwa narodowego, sys- absolwenci otrzymali świadectwo ukońuczelnią wyższą, prowadzącą działalność temu obronnego państwa, planowania i czenia kursu. Red.

ZHP WYRÓŻNIŁ WÓJTA
Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni harcerzy i skautów na całym
świecie obchodzone jest 22 lutego każdego roku.

Wójt gminy Psary z harcmistrzami Januszem Polakiem oraz Teresą Golą

Uroczystość ta została ustanowiona na
4. Międzynarodowej Konferencji Skautek
i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach
Zjednoczonych. Początkowo było to święto dziewcząt, ale z czasem dołączyli do

niego skauci. Wybór daty padł właśnie na
22 lutego, czyli na rocznicę urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella.
W tym dniu harcerze myślą o sobie, składają wzajemne życzenia, przesyłają kartki,

organizują gry terenowe lub spotykają się
przy ognisku, uświadamiając sobie, że niezależnie od koloru skóry, narodowości czy
wieku harcerze i skauci to bracia, których
łączy przyjaźń.
Jest to również dzień, w którym druhowie honorują tych, którzy swoim postępowaniem przyczyniają się do rozwoju harcerstwa. W tym roku z okazji Dnia Myśli
Braterskiej Honorową Odznakę Przyjaciół
Harcerstwa otrzymał Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń. Jest to wyróżnienie organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego
dla działaczy ruchu, przyjaciół oraz osób i
instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju ZHP. Odznaki przyznaje Naczelnik
ZHP na wniosek komendantów hufców i
chorągwi. Przyznawane są one wraz z legitymacją, a wręczenia dokonują Naczelnik
ZHP lub upoważnieni przez niego członkowie władz harcerskich. Wójt otrzymał
Odznakę z rąk władz chorągwi 20 lutego
2015 roku na uroczystości z okazji Dnia
Myśli Braterskiej. Anna Łebzuch.

Z DZIEĆMI O BEZPIECZEŃSTWIE PODCZAS ZIMOWYCH ZABAW
12 lutego 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach odbyło się spotkanie edukacyjne na temat
„Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowych zabaw”.
Przedstawiciele Komisariatu Policji w zachowania się na drodze i o obowiązku wiedziami na pytania prowadzącego spoWojkowicach – ze względu na okres zi- noszenia odblasków. Dzieci, jak się oka- tkanie policjanta.
mowy oraz ferie – tłumaczyli dzieciom i zało, miały bardzo dużą wiedzę z zakresu
Wszyscy młodzi słuchacze otrzymali
młodzieży jak bezpiecznie bawić się zimą bezpieczeństwa oraz numerów alarmo- ulotki z niezbędnymi informacjami dotyoraz przypominali zasady bezpiecznego wych i znakomicie radziły sobie z odpociąg dalszy na str. 7
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c.d. ze str. 6 „Z dziećmi o bezpieczeństwie...”

czącymi bezpieczeństwa oraz odblaski.
Uczestników spotkania odwiedziła również Klara – maskotka będzińskiej policji,

która najaktywniejszym uczestnikom ferii
wręczyła nagrody rzeczowe.
Dziękujemy Funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Wojkowicach za zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania.

Spotkania tego typu mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się
do poprawy wiedzy młodych ludzi na temat zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać. OPS.

SPORTOWY WOLONTARIAT KLAUDII DZIERŻANOWSKIEJ
Klaudia Dzierżanowska to zapalona wolontariuszka z Psar, która jest niezwykle zaangażowana w organizację zajęć sportowych na tutejszym Orliku. Jej wysiłek został niedawno zauważony i nagrodzony. Klaudia pod
koniec grudnia 2014 roku dostała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Super Orliki” współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kategorii wolontariusz.
Głos Gminy Psary: gratulujemy także ktoś otwarty na pomysły i inicjatywy karzy w ramach GAPN oraz kontynuacja
zdobycia wyróżnienia w konkursie mieszkańców i użytkowników. Orlik to GALO.W planach mamy przeprowadzenie
„Super Orliki”. Czy cieszy Cię wy- nie tylko boisko, ale miejsce, gdzie na każ- kolejnych innowacyjnych treningów wzbograna w ogólnopolskim konkursie?
dym kroku mamy być „zarażani” pasją do gaconych o spotkania z ciekawymi osobaKD: Oczywiście, każde podziękowanie wspólnego i aktywnego spędzania czasu.
mi, czy też z elementami nowoczesnych
czy wyróżnienie jest dla mnie fantastyczGGP: Jak oceniasz działalność na- dyscyplin sportowych. 1 marca będziemy
ną nagrodą, ale przede wszystkim świet- szego Orlika?
pomagać w organizacji imprezy sportowej
ną motywacją do dalszej pracy oraz kreKD: Muszę przyznać, że po wielu roz- AMP Piłka bez granic w Mrozach – mamy
owania siebie i kolejnych działań. Również mowach i konsultacjach śmiało możemy nadzieję, że uda się zaprosić do nas przedmożliwość poznania osób z podobną pasją się chwalić naszym Orlikiem, zwłaszcza jeśli stawiciela reprezentacji Polski AMP (AMP
oraz zwiedzanie studia sportowego NC+ chodzi o wyposażenie Gminnej Akademii to futbol dla osób po jednostronnych ami Stadionu Narodowego podczas uroczy- Piłki Nożnej (GAPN) oraz aktywność spo- putacjach kończyn), która w ubiegłym roku
stego wręczenia nagród „Super Orliki” w łeczną mieszkańców w dziedzinie sportu. Z zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Świata
Warszawie były naprawdę niezapomniany- wielką radością i dumą opowiadałam nie- oraz innych pasjonatów ze świata sportu.
mi doświadczeniami.
którym animatorom (również tym z więk- 8 marca rusza także program Aktywna
GGP: Po uroczystym wręczeniu szych miast) o posiadanym w naszej szkół- Kobieta – cykl regularnych zajęć fitness
nagród brałaś udział w debacie do- ce sprzęcie typu: Soccer Wave czy gruszka dla Pań. Wiosną planujemy również orgatyczącej Orlików i ich znaczenia w piłkarska, niejednokrotnie tłumacząc czym nizację pikników rodzinnych oraz wspólanimowaniu czasu wolnego miesz- w ogóle są te urządzenia oraz o planowa- nych zawodów dla najmłodszych wraz z
kańców. Czy pojawiły się w jej trakcie nej już trzeciej edycji Gminnej Amatorskiej rodzicami. Oczywiście, jak wspominałam,
jakieś spostrzeżenia, które można Ligi Orlika (GALO). Jednocześnie przykro jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje
wykorzystać na naszym Orliku?
było mi słyszeć, że na niektórych Orlikach i inicjatywy mieszkańców oraz przyszłych
KD: Wymiana pomysłów, opinii oraz za- absolutnie nic się nie dzieje, a podstawowy bądź obecnych użytkowników Orlika.
warte znajomości z pewnością pozwolą na sprzęt sportowy, chociażby piłkę trzeba
GGP: W jakich szkoleniach dotyrozszerzenie oferty o nowe innowacyjne przynosić sobie z domu.
czących rozwoju sportu na Orliku
działania. Organizowanie urodzin na OrGGP: Jakie macie, wspólnie z ani- ostatnio uczestniczyłaś?
liku, zabawy integracyjne z najmłodszymi matorami na Orliku, plany na nowy
KD: Uważam, że bardzo wartościoczy tworzenie grup motywacyjnych uka- sezon wiosenny?
wy cykl szkoleń przeprowadziła Fundacja
zują najważniejszą zasadę, że animator to
KD: Z pewnością niezmiennym priory- Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku. Donie tylko osoba prowadząca treningi i za- tetem jest dla nas rozwój i doskonalenie tyczyły one wprowadzenia innowacyjnych
jęcia sportowe według harmonogramu, ale umiejętności naszych najmłodszych pił- form animacji aktywnego spędzania czasu
wolnego na Orliku w celu poszerzenia
oferty o zajęcia skierowane do nowych
grup, w tym m.in. do dziewczynek, kobiet,
seniorów czy osób z niepełnosprawnością. Uczestniczyłam także w serii szkoleń
kierunkowych z organizacji nowych form
aktywności sportowej m.in. DogTrekking,
Nordic Blading, Aquagym itp. Ukończyłam także kilka kursów instruktażowych
z pierwszej pomocy oraz bezpiecznego
przeprowadzania wycieczek pieszych i rowerowych dla dzieci i młodzieży, co – wraz
z ukończeniem kursu Animatora Sportu i
Rekreacji – pozwoli mi w jeszcze szerszym
zakresie pomagać naszym animatorom.
GGP: Dziękujemy za rozmowę i
życzymy udanej realizacji zamierzoKlaudia Dzierżanowska podczas ceremonii rozdania nagród Superorliki
nych planów.
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PODATEK DOCHODOWY

ROZLICZ PIT-A PRZEZ INTERNET
Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym sposobem złożenia zeznania rocznego.
Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub dowolnego, najwygodniejszego dla Ciebie miejsca.
durę w stosunku do papierowej biuro- piątku 8:00-16:00. Na portalu www.e-dekracji. Co więcej, często zdecydowanie klaracje.gov.pl dostępne są interaktywne
przyspiesza wypłatę nadpłaty podatku, formularze podatkowe wraz ze szczegójeśli taka miała miejsce! I nie obawiajmy łową instrukcją dotycząca ich wypełnienia
się komplikacji technicznych. Do złoże- i przesłania. Korzyści związane ze składania najpopularniejszych rodzajów PITów niem deklaracji droga elektroniczną to:
nie potrzebujemy mieć płatnego podpisu • całodobowy dostęp do portalu (wypełelektronicznego – zwykle wystarczy poniasz PIT kiedy i gdzie chcesz),
dać podstawowe dane personalne oraz • oszczędność czasu i pieniędzy związane
kwotę przychodu z zeznania podatkowez dojazdem do urzędu, drukowaniem,
Ministerstwo Finansów oraz podatni- go z 2014 roku. Ponadto, ministerstwo • automatyczna korekta i uzupełnianie
obliczeń rachunkowych przez system
cy zadowoleni z internetowego systemu uruchomiło infolinię w sprawie procedur
na podstawie wprowadzonych danych,
polecają rozliczanie podatku dochodowe- składania deklaracji i problemów techgo za pomocą aplikacji e-Deklaracje. Nie nicznych: tel. 801 055 055 (dla tel. stacjo- • szybki dostęp do aktualnych aktów
prawnych związanych z podatkami.
jest to wcale trudne, a wręcz przeciwnie, narnych), tel. 22 330 03 30 (dla tel. koRed.
znacznie ułatwia i usprawnia całą proce- mórkowych) - czynna od poniedziałku do
Informacje dotyczące prawidłowego sporządzenia zeznań rocznych można uzyskać:
• na miejscu w Urzędzie Skarbowym: ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 42-500 Będzin w godzinach pracy urzędu tj.:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 – 18:00
• a także telefonicznie pod następującymi numerami: centrala (32) 762 77 00; pozostałe tel.: 762 77 11, 762 77 14, 762 77 15, 762 77 32,
762 77 33, 762 77 34, 762 77 40, 762 77 73.

MASZ WĄTPLIWOŚCI PODATKOWE?
Jeżeli masz wątpliwości przy rozliczaniu podatku za rok 2014 – wejdź na stronę www.szybkipit.pl i zapytaj
bezpłatnie o poradę naszych ekspertów z Krajowej Informacji Podatkowej.
W ramach akcji informacyjnej „Szybki
Każdy, kto wypełniając PIT, chce uzy- Krajowej Informacji Podatkowej, którym
skać istotne dla niego informacje na temat można zadać bezpośrednio pytanie przez PIT”, przygotowanej przez Ministerstwo,
rozliczeń, ma problemy czy wątpliwości, aplikację pytaniową. Każdy internauta izby i urzędy skarbowe, zaplanowano
może je rozwiać z pomocą materiałów może też swobodnie przeglądać zadane dyżury telefoniczne w Ministerstwie Fizawartych na stronie www.szybkipit.pl. przez innych pytania, np. po kategoriach nansów, dzień otwarty w urzędach skarZnajdują się tam m.in. potrzebne formu- tematycznych, za pomocą tagów lub naj- bowych (7 marca), punkty rozliczeń w
larze, broszury oraz kalkulatory podat- ciekawszych czy najczęściej zadawanych galeriach handlowych (13 - 15 marca) oraz
kowe. Za jej pośrednictwem można też pytań. Zadanie pytania przez użytkownika wydłużone godziny pracy w ostatnich
wysłać roczne zeznania podatkowe przez wymaga jedynie podania jego adresu e- dniach rozliczenia (29 i 30 kwietnia).
aplikację e-Deklaracje Desktop.
-mail, na który otrzyma on numer idenSzczegółowe informacje o działaniach
A co najważniejsze strona ta ułatwia tyfikacyjny pytania, powalający później znajdziesz na stronie www.szybkipit.pl.
kontakt z ekspertami podatkowymi z odnaleźć dane pytanie w aplikacji.
Źródło: Ministerstwo Finansów.

POMOC DLA OLI

W czerwcu 2007 r. na skutek nieszczęśliwego upadku Ola Mosioł doznała urazu kręgosłupa, którego efektem był niedowład czterokończynowy i
niewydolność oddechowa. Ola walczy, z dobrym rezultatem, o powrót do
zdrowia i społeczeństwa, osiągając wysokie wyniki w nauce i poddając się
systematycznie specjalistycznej rehabilitacji. Rehabilitacja ta jest jednak
bardzo kosztowna i znacznie przekracza możliwości finansowe
rodziny Oli. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w
jej sfinansowaniu. Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto fundacji: Fundacja Dzieciom ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ ul. Łomiańska 5,

1% DLA MADZI

Fundacja ISKIERKA jako organizacja pożytku publicznego w imieniu rodziców zwraca się z apelem o pomoc finansową. Magda
Sobczyk to niespełna 5-letnia dziewczynka,
która wraz z rodzicami oraz starszą siostrą
Wiktorią mieszka w Dąbiu. Magda jest radosną dziewczynką, która uwielbia chodzić do
przedszkola. Problemy zdrowotne dziewczynki zaczęły się w maju 2011 r., kiedy to trafiła
na oddział Neurochirurgii Dziecięcej Górno-

01-685,Warszawa o numerze: PKO S.A I O/
Warszawa: 41 1240 1037 1111 0010 1321
9362 z dopiskiem „Leczenie i rehabilitacja
Oli Mosioł”.

KRS: 0000037904
cel szczegółowy
dla 1% podatku:
Mosioł Ola 1335
śląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.Tam lekarze zdiagnozowali u Madzi guz splotu naczyniówkowego komory bocznej prawej. W
krótkim okresie od 30.05.2011 r. do 09.08.2011 r. przeszła pięć operacji ratujących życie.W marcu i czerwcu 2014 r. przeszła dwie kolejne poważne
operacje. Obecnie dziewczynka ma niedowład lewostronny oraz problemy
z prawym oczkiem, więc skupiamy się głównie na rehabilitacji i poprawie
wzroku. Koszty leczenia onkologicznego oraz rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego Państwa pomoc jest bardzo potrzebna.

KRS: 0000248546
cel szczegółowy: Magda Sobczyk

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary
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ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W DĄBIU
Święto Babci i Dziadka to niezwykły
dzień, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla babć i dziadków. To
dzień pełen wzruszeń, uśmiechów, łez
i radości. Z tej okazji dzieci z oddzia-

łów przedszkolnych oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Dąbiu zaprosili swoje babcie i dziadków na specjalnie dla nich przygotowane uroczystości, podczas których

Podczas występów z okazji Dnia Babci i Dziadka

wnuczęta zaprezentowały przybyłym
dziadkom swoje umiejętności recytatorskie oraz taneczno-wokalne. Po
przedstawieniach wszystkie dzieci
zaśpiewały uroczyste sto lat, złożyły babciom i dziadkom życzenia oraz
wręczyły własnoręcznie wykonane
upominki. Słodki poczęstunek umilił
czas pogawędek, a największą radość
przyniosły konkursy zorganizowane
dla babć i dziadków. Wspólna zabawa
dostarczyła zarówno wnukom, jak i
dziadkom dużo radości. Atmosfera
podczas uroczystości była wspaniała, a
spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Wszystkim dziadkom i babciom
jeszcze raz składamy najserdeczniejsze
życzenia z okazji ich święta i już czekamy na spotkanie w przyszłym roku.
SP Dąbie

NAJPIĘKNIEJSZE SZOPKI ZNOWU W STRZYŻOWICACH
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest szopka betlejemska,
która stanowi symbol narodzin małego
Jezusa. W okresie świątecznym możemy
oglądać szopki znajdujące się w naszych
kościołach. Możemy też sami wykonać
taką szopkę z różnych materiałów.
Tradycją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach jest organizowany
co roku w grudniu konkurs plastyczny
„Szopka”. Tematem tegorocznego konkursu była szopka wykonana z różnych
tkanin, naklejonych na kartkę. Ta technika nie należy do łatwych, tym bardziej,
że do wycięcia było dużo elementów.
Bo jak wiadomo w szopce oprócz Jezusa znajdują się jeszcze: Maryja, Józef, pasterze, Trzej Królowie, wół, osioł, owce
oraz czuwające nad stajenką anioły. Jednak uczniowie i przedszkolaki z terenu
naszej gminy poradzili sobie jak zawsze
wspaniale. Podsumowanie tego konkursu
oraz równolegle organizowanego kon-

kursu na kartkę świąteczną wykonaną na
komputerze odbyło się w tym roku 16
stycznia w niezwykłej scenerii Kościoła
NMP Królowej Świata w Strzyżowicach.
Nagrodzeni uczniowie, zaproszenie goście oraz dzieci z klas młodszych naszej
szkoły najpierw obejrzeli Jasełka w wykonaniu uczniów z klasy IIa, a następnie
nagradzali brawami laureatów tegorocznych konkursów. Przedszkola i Oddziały
Przedszkolne otrzymały równorzędne
nagrody. Uczniowie szkół otrzymali nagrody indywidualne.
Nagrodzeni w konkursie plastycznym:
z klas I – III: Zofia Wojteczek, Magdalena Rosa, Jan Żurek, Alan Puszkarewicz,
Zuzanna Hołubowska, Borys Polaczkiewicz, Wiktoria Woźniak, Natalia Figlus,
Agnieszka Lis, Julia Muchowicz, Bartosz
Ciemięga, Kamil Kamiński, Michał Siedlecki, Miłosz Siudak;
z klas IV – VI: Klaudia Buchacz, Jędrzej
Grabczak, Roksana Wilmowska, Magda-

lena Paliga, Julia Ciemięga, Konrad Krawczyk, Julia Gradowska.
Nagrodzeni uczniowie w konkursie
„Malowanie na ekranie”:
z klas I – III: Wojciech Zapart, Wiktoria Mantykiewicz, Konrad Radziszewski,
Ksawery Szafraniec, Julia Jonak, Tatiana
Buchta;
z klas IV – VI: Amelia Bochenek, Dawid Mańka, Julia Pasamonik, Zofia Klimoszek, Wiktoria Zbień, Mikołaj Sobczak.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Tomasza Sadłonia oraz
pamiątkowe dyplomy. Wyróżnione prace
zdobiły wnętrze kościoła w Strzyżowicach jeszcze przez cały tydzień. Potem
można było je oglądać na wystawie zorganizowanej w Bibliotece Publicznej w
Strzyżowicach.
Gratulujemy wszystkim laureatom i
zapraszamy do wzięcia udziału w następnej edycji tego konkursu. Elżbieta Niedbała, ZSP Strzyżowice
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UCZNIOWIE Z GRÓDKOWA MISTRZAMI POWIATU
Nasza przygoda z tenisem stołowym wciąż trwa. Kolejny raz udowodniliśmy, że w tej dyscyplinie
sportowej jesteśmy bardzo mocni.

Powtórzyliśmy zeszłoroczny sukces, wygrywając Mistrzostwa Gminy
Psary.
W tym roku graliśmy w napraw-

Mistrzowie Powiatu w tenisie stołowym z Gródkowa

dę imponującym stylu zdobywając
indywidualnie następujące miejsca:
I miejsce – Jakub Jęsiek, II miejsce
– Michał Pierzchała, III miejsce – Michał Miąsko; I miejsce - Dominika
Michalak, III miejsce – Paulina Lis, IV
miejsce – Agnieszka Pierzchała. Wyniki te przełożyły się na zdobycie I
miejsca dla szkoły zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców. Dzięki temu mogliśmy reprezentować
gminę na Mistrzostwach Powiatu w
Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi.
Na tych zawodach drużyna dziewcząt zajęła V miejsce na 8 zespołów
startujących, a drużyna chłopców I
miejsce na 9 zespołów startujących,
zdobywając tytuł „Mistrza Powiatu”.
Dziękujemy naszym koleżankom
i kolegom za wspaniałe sportowe
występy. Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia naszej drużynie na zawodach rejonowych.
SP GRÓDKÓW

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK W DĄBIU
Mając na uwadze rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, popularyzację kolęd i pastorałek
oraz promowanie młodych talentów,
20 stycznia Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w Dąbiu zorganizowała Szkolny Konkurs Kolęd i
Pastorałek.
Konkurs był znakomitą okazją do
spotkania, posłuchania oraz podziwiania pięknego śpiewu, strojów, a
także umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
uczniów klas 1-6, którzy zaprezentowali najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Występy uczniów były prezentowane na bardzo wysokim poziomie,
za co należą się podziękowania i
gratulacje dla nauczycieli i rodziców,
którzy przygotowywali dzieci do występów.
Jurorzy przyznali, że wybór najlepszych artystów nie był łatwy, dlatego
wszystkim wykonawcom wręczono
nagrody.
Konkurs zakończył się wspólnym
śpiewaniem znanych kolęd przez
uczestników konkursu, nauczycieli, przybyłych rodziców i wszystkich
uczniów szkoły. Mamy nadzieję, że

prezentacje talentów wokalnych
przedszkolaków i uczniów podczas
tego typu konkursu, oraz pielęgno-

wanie bogatej tradycji śpiewania kolęd stanie się coroczną tradycją.
SP Dąbie

Uczestnicy konkursu
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LEKCJE CHIŃSKIEGO PO ANGIELSKU
29 lutego w naszym gimnazjum
odbyły się pierwsze w historii naszej
szkoły zajęcia z języka chińskiego.
Lekcje prowadzone były w całości w
języku angielskim przez nauczyciela języka chińskiego – panią Li Yang.
Uczniowie poznali między innymi
zwroty grzecznościowe oraz nauczyli
się liczyć do 10 po chińsku (a także
pokazywać to na palcach jednej ręki).
Dowiedzieli się różnych ciekawostek
o Chinach, uzyskali odpowiedzi na
swoje liczne pytania, dotyczące tamtejszej kultury, edukacji, jedzenia.
Byli zaskoczeni faktem, że ich rówieśnicy spędzają w szkole codziennie
od dziesięciu do dwunastu godzin,
pilnie ucząc się i dokładając wszelkich
starań, by ostatecznie dostać się na
studia.
Zainteresowanie językiem chińskim w naszej szkole jest duże. Dzięki projektowi, który realizujemy w
ramach programu Erasmus+, Akcja
1 (mobilność kadry edukacji szkolnej),*** na niektórych lekcjach języka angielskiego są wprowadzane elementy języka chińskiego, włoskiego i
hiszpańskiego. Mamy nadzieję, że te
działania podejmowane przez nasze
gimnazjum, zachęcą i zmotywują na-

szych uczniów do poznawania innych
kultur i uczenia się języków obcych,
a to z kolei ułatwi im w przyszłości
start na rynku pracy i pomoże w nawiązaniu współpracy z ludźmi z różnych krajów.
***W latach 2014-2016 w Gimnazjum w Psarach jest realizowany pro-

jekt w ramach programu Erasmus+
pt. „Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii
komunikacyjnych podstawą sukcesu
nowoczesnej szkoły”. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską. Gimnazjum Psary

Podczas spotkania z Panią Li Yang

CZAS NA BAL
Karnawał to fantastyczny czas nie
tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Bal
karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni
i właśnie taki odbył się naszej szkole,
na który najmłodsi przybyli przebrani za różne postacie bajkowe. Zwykle
postacie baśniowe są bardzo charakterystyczne, są albo dobre, albo złe. Ta
wyraźna biegunowość postaci pozwala
dziecku zrozumieć, że ludzie różnią się
między sobą. Pozwala zrozumieć też,
że trzeba wybrać, kim się chce być.
Im postać prostsza w opisie i wyraźniejsza, tym łatwiej wzbudza sympatie
bądź antypatie i tym łatwiej dziecku się
z nią zidentyfikować lub ją odrzucić. A
wzbudzająca sympatię postać sprawia,
że dziecko bez żadnych zastrzeżeń
„umieszcza” w niej siebie i chce być dobre, odważne i mądre.
Podczas balu dzieciom towarzyszył
wodzirej, który przybył również w
niecodziennym stroju klauna. Dzieci
uczestniczyły w wielu zabawach, ale

najbardziej podobał im się pokaz baniek
mydlanych, które przybierały gigantyczne rozmiary. Na twarzach małych
tancerzy malował się uśmiech, który
nie znikał mimo chwilowego zmęczenia.

Kiedy czas zabawy dobiegł końca wszyscy z żalem, ale pełni pozytywnych wrażeń opuściliśmy balową salę. Oddział
przedszkolny przy SP im. Emilii
Gierczak w Gródkowie

Podczas zabawy karnawałowej
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CHŁOPAK NA MEDAL
Chcemy przedstawić sylwetkę naszego kolegi Jasia Kopcika ucznia V klasy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Sarnowie, który od lat realizuje swoją pasję odnosząc sukcesy w sporcie i nauce.
Cieszymy się z jego sukcesów. Jesteśmy
dumni, że Janek jest uczniem naszej szkoły. Podziwiamy go za wytrwałość, pracowitość i sumienność.
Swoją przygodę z tenisem ziemnym Jasiu rozpoczął w wieku 7 lat w klubie PROTEN w Katowicach, do którego zabrał go
tata. Początkowo był to rodzaj zabawy i
aktywności fizycznej. Rodzice chcieli, aby
nauczył się grać w tenisa. Jego pierwszym
trenerem został Bogdan Głąb trener II
klasy, a treningi odbywały się dwa razy w
tygodniu.
Po dwóch latach okazało się, że Jasiu
chce grać więcej i po rozmowie z trenerem rodzice uzgodnili, że treningi będą
się odbywały trzy razy w tygodniu po
godzinie. W tym czasie zaczął brać udział
w turniejach tenisowych, a tenis zaczynał
stawać się pasją.
Od IV klasy liczba treningów wzrosła
do czterech razy w tygodniu po 1,5h. Pasja Janka powoli stawała się również pasją
rodzinną, ale też niemałym wyzwaniem w
układaniu harmonogramu zajęć na cały tydzień. Mama i tata na zmianę zawożą syna
na treningi do Piekar Śląskich i Chorzowa.
W tym czasie Jasiu trenuje w klubie Serwis Area Piekary Śląskie, ponieważ tam
jest jego trener.
Życie na dobre zmienia się w V klasie,
kiedy trzeba podjąć decyzję co dalej? Janek ma 11 lat i jeśli chce dalej współzawodniczyć w turniejach tenisowych, musi
trenować pięć razy w tygodniu po 2 godziny. Rodzice z niemałą obawą decydują się
na taki krok, ponieważ syn bardzo chce i
widzą, że tenis to jego życie. Z pomocą
przyszła Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sarnowie – Pani Małgorzata Barańska,
która wspólnie z radą pedagogiczną wyraziła zgodę, aby Jasiu realizował indywidualny tok nauki.
Od września 2014 Jasiu trenuje in-

dywidualnie 3 razy w tygodniu od 7 do
9 i zaczyna lekcje w szkole o g. 10. Jest
to duże wyzwanie, ponieważ codziennie
musi wstać o g. 6.15. Dodatkowo w pozostałe dwa dni ma treningi od 14 do 16.
Do tego dochodzi dwa razy po 1h trening
ogólnorozwojowy i jeden raz 1,5h treningu grupowego. Zostaje przyjęty do klubu
tenisowego Górnik Bytom w Bytomiu,
ale cały czas trenuje ze swoim pierwszym
trenerem Bogdanem Głąbem w Dąbrowie Górniczej, gdzie rodzice wynajmują
halę na sezon zimowy.
Dwa razy w miesiącu są turnieje tenisowe, które trwają dwa dni. Wówczas Janek
jest na korcie od 8 do 18-19. Zdarzyło się,
że grał swój mecz o g. 20.00. Na turniej
najczęściej jeździ z tatą, który go bardzo
dopinguje, ale też do niczego nie zmusza.
Nigdy ze strony rodziców nie było presji
na sukcesy tenisowe. One czasami same
przychodzą i są poprzedzone ciężką pracą
i samodyscypliną.
Jankowi zostaje jeszcze czas na naukę
j. angielskiego ale tylko 1h w tygodniu,
ponieważ więcej czasu już trudno wygospodarować. W wolnych chwilach, które
niestety nie zdarzają się często, Jasiu lubi
spotykać się z kolegami na boisku, grać w
piłkę, oglądać tenis i czytać książki. Szczę-

śliwie udało się zaszczepić w nim bakcyla czytania i odkąd sam zaczął czytać w
wieku 6 lat i dużo czyta do dzisiaj. Lubi
biografie wielkich tenisistów: Federera,
Nadala, Samprasa, Agassi’ego.
Jasiu jest bardzo ambitny i stara się,
aby sport nie wpłynął na jego wyniki w
nauce. W IV klasie uzyskał średnią ocen
5,0 i otrzymał świadectwo z czerwonym
paskiem. Został też laureatem olimpiady z
j. polskiego, a w III klasie zdobył tytuł Mistrza Ortografii Gminy Psary. Półrocze V
klasy również zakończył ze średnią ocen
5,0.
Największe sukcesy Jasia to wygrane turnieje wojewódzkie w Chorzowie,
Bytomiu, Bielsku-Białej i Częstochowie
oraz II miejsce w Mistrzostwach Śląska w
kategorii do lat 12. Obecnie Jasiu jest na
pozycji 35. (na 400 zawodników) w swojej
kategorii w ogólnopolskim rankingu Polskiego Związku Tenisowego. Marzeniem
Janka jest grać coraz lepiej, ale tenis to
sport, który wymaga wielu wyrzeczeń i
środków finansowych, ponieważ niestety
za wszystko muszą płacić rodzice.
Serdecznie dziękujemy rodzicom Janka
za udzielenie wyczerpujących informacji.
Życzymy dalszych sukcesów i trzymamy
kciuki. ZSP nr 2 w Sarnowie

Jan ze swoimi nagrodami
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ODSZEDŁ OD NAS WŁADYSŁAW KOTUŁA

W grudniu ubiegłego roku w wieku 91 lat odszedł od nas Władysław Kotuła, kombatant – uczestnik II wojny
światowej, pasjonat orkiestr dętych, społecznik.
Jako młody chłopiec poprosił rodziców cach. Chętnie poświęcał czas młodzieży,
o zakup kornetu (instrumentu muzyczne- prowadząc lekcje gry na instrumentach
go podobnego do trąbki), co w czasach dętych dla tych, którzy chcieli wstąpić do
przedwojennych nie było prostą sprawą. zespołu.
Posiadacz wielu odznaczeń: zasłużonePobierał naukę gry u prywatnych nauczycieli. Kilka miesięcy przed zakończeniem mu dla rozwoju woj. katowickiego, odznadziałań wojennych został wcielony do ki 50 lat wysługi w OSP, Złotego Krzyża
Wojska Polskiego. Tam jego umiejętności Zasługi i Krzyża Kawalerskiego Orderu
muzyczne przydały się – jako podoficer Odrodzenia Polski.
W pracy zawodowej wielokrotnie nazostał szefem Orkiestry Wojskowej. Do
ostatnich chwil wspominał przeżycia z gradzany. Racjonalizator w Cementowni
tamtych czasów. Tak głęboko odbiły się w „Saturn” w Wojkowicach i Przewodniczący Rady Pracowniczej. Prowadził z żoną
jego pamięci.
Po zakończeniu służby wojskowej po- 4-hektarowe gospodarstwo rolne.
Będąc już bardzo chorym, często prosił
został wierny muzyce. Przez wiele lat był
kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Górze rodzinę o podanie ulubionego instrumenSiewierskiej, Gminnej Orkiestry Dętej w tu muzycznego. Wtedy potrzymał go, poPsarach, członkiem Górniczej Orkiestry oglądał i odłożył, bo nie mógł już zagrać.
Zdjęcie Władysława Kotuły z wojska
Pożegnanie od córki Moniki
Dętej przy Kopalni „Jowisz” w WojkowiPsary, 27 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PSARY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany
uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28
października 2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
sołectwie Sarnów”.
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
XLI/430/2014 Rady Gminy Psary z dnia 27 marca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu Zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy
Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów, którego granice
wyznaczają:
• obszar 1: od północy i zachodu ul. Główna, od wschodu ciepłociąg z EC Łagisza
do zakładu ogrodniczego „Bory Malinowskie”, od południa granica działki nr 518;
• obszar 2: od południa ul. Stara, od zachodu ciepłociąg z EC Łagisza do zakładu
ogrodniczego „Bory Malinowskie”, od wschodu droga polna pomiędzy ul. Starą i ul.
Główną, od północy linia równoległa do ul. Starej usytuowana w odległości 50 m od
granicy terenu drogi publicznej (ul. Stara);
• obszar 3: od południa ul. Stara, od wschodu rów melioracyjny, od zachodu droga
polna pomiędzy ul. Starą i ul. Główną, od północy linia równoległa do ul. Starej usytuowana w odległości 50 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. Stara);
• obszar 4: od północy – droga krajowa Nr 86, od południowego zachodu i południowego wschodu granica lasu zlokalizowanego na działkach 550/2, 516, 552/3;
• obszar 5: od północy droga polna D-867, od południa droga polna D-871/2, od
wschodu granica działki nr 584/14, od zachodu granica działki nr 584/12;
• obszar 6: od zachodu granica sołectwa Sarnów, od wschodu droga krajowa Nr 86,
od północy ul. Wiejska, od południa linia równoległa do ul. Wiejskiej usytuowana w
odległości 65 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. Wiejska);
• obszar 7: od wschodu ul. Kamienna, od południa ul. Wiejska, od zachodu granice
działek nr 239/1 i nr 242/6, od północy granice działek nr 242/5 i 242/6 oraz linia
równoległa do ul. Wiejskiej usytuowana w odległości 70 m od granicy terenu drogi
publicznej (ul. Wiejska);
• obszar 8: od zachodu ul. Browarna, od północnego zachodu granica działki nr 733/1
i 732/1, od południa tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Browarnej 6, od wschodu linia równoległa do ul. Browarnej usytuowana w odległości 60 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. Browarna);
• obszar 9: od zachodu ul. Główna, linia równoległa do ul. Starej usytuowana w odległości 55 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. Stara) oraz zachodnia granica
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 111, od północy granice działek nr 521/3
i nr 521/4, ul. Stara oraz linia równoległa do ul.Wiejskiej usytuowana w odległości 70
m od granicy terenu drogi publicznej (ul. Wiejska), od zachodu granica sołectwa Sarnów oraz granice działki nr 695/14, od południa linia równoległa do ul.Wiejskiej usytuowana w odległości około 65 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. Wiejska);
• obszar 10: od wschodu ul. Główna, od południa granica administracyjna gminy Psary, od północy granica działki 356/6, od zachodu wschodnia granica działki nr 363/18;

• obszar 11: od północy ul. Zielona, od wschodu napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, od zachodu granica działki nr 768 i część granicy działki 765/6, od
południa linia prowadzona w odległości 65 – 100 m od południowej granicy terenu
drogi publicznej (ul. Zielona).
Projekt zmiany planu zostanie wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w
Psarach ul. Malinowicka 4, w godz. od 10:00 do 13:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2015 r o godz. 1500 w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury, Sarnów ul. Szkolna 3 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, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 kwietnia 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 zgodnie z art. 21 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) w publicznie dostępnym wykazie
zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane: o projekcie zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października
2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Sarnów, o prognozie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 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, projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości
udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa
powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 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, należy wnosić do Wójta
Gminy Psary na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2015 r.

Tomasz Sadłoń
Wójt Gminy Psary
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W NASZYCH DOMACH

Co zrobić, aby nasz dom był bardziej wydajny energetycznie? Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię? Co zrobić, aby żyć zdrowiej, bardziej ekologicznie i dbać o środowisko naturalne?
wiedniego ustawienia kolektorów względem stron świata. Kolektory najlepiej
sytuować na południe, toteż nie zawsze
istnieje możliwość montowania ich na dachu; W takich przypadkach stosuje się instalacje na elewacjach czy też konstrukcje
wolnostojące z solarami.
Innym rozwiązaniem dla systemu
grzewczego, zarówno całego domu jak
również wody użytkowej, jest pompa
ciepła. To urządzenie pozwalające na
odzyskanie energii cieplnej z ziemi, powietrza lub wody. Aby pompa mogła zadziałać, jedyne, czego potrzebuje, to prąd.
Jej działanie polega na przesyłaniu ciepła,
za pomocą sprężarki, z miejsc o niższej
Możliwości stosowania energii odawialnej w domach są ogromne,
temperaturze do miejsc o wyższej tempea konkretne rozwiązania stają się coraz tańsze i dostępniejsze
raturze. Następnie energia jest kondenJednym z rozwiązań powyższych pro- oraz tzw. rozwiązania hybrydowe, które sowana i przekazywana do ogrzewanego
blemów jest zastosowanie odnawialnych polegają na łączeniu różnych technologii pomieszczenia. Podobnie jak przy zastoźródeł energii. Energia odnawialna to OZE. Najczęściej stosowane rozwiązania sowaniu innych OZE, w wyborze pompy
energia pochodząca z naturalnych, nie- to kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz także należy kierować się faktycznymi
wyczerpywanych źródeł takich jak wiatr, pompy ciepła. Co daje nam zastosowanie potrzebami domowników oraz specyfiką
promieniowanie słoneczne, geotermia, tych technologii? Jak one działają i do cze- budynku.
zasoby wodne czy stała biomasa, biogaz i go służą?
Coraz częściej stosowanym rozwiązabiopaliwa ciekłe.
Kolektory słoneczne (panele sło- niem jest także rekuperator, który odBiorąc pod uwagę warunki klimatycz- neczne, potocznie nazywane solarami) zyskuje ciepło z wentylacji. Jego działanie
ne w Polsce, w domach jednorodzinnych służą do zamiany energii pochodzącej ze jest bardzo proste: urządzenie ogrzewa
można zastosować kilka technologii wy- słońca na energię służącą przede wszyst- powietrze wpływające do domu powiekorzystujących odnawialne źródła energii kim do podgrzewania wody użytkowej trzem, które wypływa z budynku. Służy
(OZE), które po przetworzeniu dostar- oraz rzadziej na potrzeby ogrzewania po- zatem do ogrzewania naszego domu. Deczają nam prąd oraz ciepło. Należą do mieszczeń. Projektując instalację opartą cydując się na takie rozwiązanie należy
nich między innymi: kolektory słoneczne, na kolektorach słonecznych, należy wziąć zwracać szczególną uwagę na sprawność
ogniwa fotowoltaiczne (PV), przydomo- pod uwagę liczbę mieszkańców oraz ich urządzenia oraz ilość prądu, jaką zużywa.
we elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a takZarówno do działania kolektorów, rerekuperatory, systemy odzysku ciepła że poziom nasłonecznienia na terenie, na
ciąg dalszy na str. 15
ze ścieków, gruntowe wymienniki ciepła którym mieszkamy i możliwość odpo-

KORZYSTNE ZMIANY PRAWNE W ENERGII ODNAWIALNEJ

20 lutego 2015 r. Sejm, po kilku latach przygotowań, uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii (OZE), która
ma uregulować ten rynek oraz pomóc promować ekologiczne rozwiązania m.in. w budownictwie jednorodzinnym
Ustawa trafi teraz do Prezydenta i dnia odprowadzania energii do sieci. inwestycji w źródła odnawialne jest jeszpo podpisaniu jej przez niego stanie się Zdaniem autorów zapisu prosumenc- cze stosunkowo długa względem źródeł
obowiązującym prawem. Jednym z naj- kiego wprowadzenie takich możliwości konwencjonalnych, dlatego aby się one
istotniejszych przepisów jest tzw. zapis pozwoli rozruszać segment mikroinsta- rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotoprosumencki, który stanowi, że każda lacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich wać. Ustawa m.in. kompleksowo reguluosoba fizyczna określana jako prosument ceny i doprowadzi do spopularyzowania je te kwestie.
(jednoczesny producent i konsument takich instalacji w Polsce. Dzięki temu
Uchwalenie ustawy zbiegło się rówenergii) po zainstalowaniu np. instalacji kolejnym prosumentom miałoby się już nież z dotacjami, jakie każda osoby
fotowoltaicznej będzie mogła odsprze- opłacać inwestowanie w takie urządze- fizyczne będą mogły dostać z Narododawać do sieci nadmiar wyprodukowa- nia bez specjalnej taryfy.
wego Funduszu Ochrony Środowiska i
nej energii po następujących stawkach:
OZE to jeden z priorytetów polityki Gospodarki Wodnej w wysokości 40%.
(1) instalacje do 3 kW = 0,75 zł/kW, (2) energetyczno-klimatycznej Unii Euro- Dotacje ruszają na przełomie marca i
instalacje powyżej 3 kW, ale nie więcej pejskiej. Jednym z jej celów jest 20-proc. kwietnia 2015 roku, o czym będziemy
niż 10 kW = 0,65 zł/kW. Nadmiar ener- udział tych źródeł w finalnym zużyciu informować na łamach naszej prasy oraz
gii będziemy mogli odsprzedawać przez energii. Dla Polski ten cel jest nieco niż- strony psary.pl. Źródło: PAP, Janusz
okres 15 lat, licząc od daty pierwszego szy - średnio 15,5 proc. Stopa zwrotu Parkitny
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kuperatora jak również pomp ciepła potrzebny jest prąd. A zatem stanowi on dla
nas nadal spory koszt. Czy możemy go
zatem wyprodukować sami? Tak, dzięki
zastosowaniu paneli fotowoltaicznych lub
przydomowej elektrowni wiatrowej.
Ogniwa fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne, PV) służą do przekształcania energii promieniowania słonecznego
na energię elektryczną za pomocą tzw.
ogniw słonecznych. Aby praca ogniw była
jak najbardziej efektywna, muszą one
być odpowiednio zamontowane. Należy
uwzględnić położenie domu względem
kierunków geograficznych, a także kąt
nachylenia dachu i przeszkody terenowe,
które mogłyby powodować okresowe zacienienia. Możliwe jest również montowanie ogniw jako konstrukcji wolnostojących
na działkach. Dzięki ogniwom produkujemy prąd elektryczny na własne potrzeby,

a nadwyżki możemy odsprzedać do sieci.
Interesującym, choć kosztownym rozwiązaniem są przydomowe elektrownie wiatrowe. Jest to technologia szczególnie warta rozważenia, gdy z lokalizacją
domu związane są uciążliwe przerwy w
dostawie energii z innych źródeł.
Możliwe i wskazane jest łączenie ze
sobą więcej niż jednego źródła odnawialnej energii. Popularne zaczynają być rozwiązania hybrydowe czyli łączące kilka
technologii w jedną. Takim rozwiązaniem
są kolektory hybrydowe, łączące ogniwa
fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Jednocześnie podgrzewają one wodę i wytwarzają energię elektryczną. Pozwala to
w bardziej optymalny i efektywny sposób
wykorzystać zasoby naturalne w naszym
codziennym życiu.
Mówi się, że energia z OZE jest droga
i mało opłacalna, a okres zwrotu długi i
niepewny. Jednak – dzięki zmianom w

przepisach prawa, dotacjom oraz coraz
tańszym i wydajniejszym technologiom –
OZE zaczyna nabierać innego wymiaru.
Dlatego zapraszamy do lektury kolejnych
artykułów, a w przypadku pojawiających
się pytań zachęcamy do kontaktu z nami:
SEMPER POWER SP. z o.o.
Krzysztof Lipka, doradca techniczno-handlowy, tel. 519 589 648, 605
615 596, k.lipka@semperpower.pl,
ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn
W kolejnych artykułach dotyczących
odnawialnych źródeł energii znajdziecie
Państwo szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rozwiązań OZE. Spróbujemy w tych tekstach odpowiedzieć na
najważniejsze pytania: Jak one działają? Jak
je montować i stosować? Jaką technologię
wybrać do swojego domu? Jak sprawdzić
opłacalność i okres zwrotu z inwestycji?
Jaka dokumentacja jest niezbędna do ich
stosowania? Janusz Parkitny

ANKIETY O ODNAWIALYCH ŹRÓDŁACH ENERGII TYLKO DO 15 MARCA BR.
Ponawiamy prośbę o wypełnianie ankiet związanych z „Programem efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Przypominamy, że psarski samorząd planuje wspierać finansowo mieszkańców gminy w ich przedsięwzięciach proekologicznych realizowanych w budynkach mieszkalnych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia – prosimy o wypełnienie ankiety, kolportowanej na spotkaniach sołeckich oraz w poprzednim wydaniu
Głosu Gminy Psary (ankiety można dostać również w Urzędzie Gminy Psary). Wypełnienie ankiety nie zmusza mieszkańca
do wykonania zamierzonych prac. Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach proekologicznych mieszkańców oraz trudniej będzie nam się ubiegać o dofinansowania
takich projektów ze środków krajowych i europejskich. Wypełnioną ankietę można wysłać na adres: Urząd Gminy Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, lub dostarczyć osobiście do kancelarii na parterze budynku Urzędu.
TERMIN SKŁADANIA AKNIET MIJA 15 MARCA 2015 R.

V SESJA RADY GMINY PSARY

26 lutego 2015 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Psary, podczas której obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.
Radni obradowali zgodnie z przedsta- w wysokości 1% planowanych rocznych wych dla samorządowego zakładu budżewionym porządkiem obrad, przyjmując środków przeznaczonych na wynagro- towego na rok 2015 na bieżące utrzymanie
10 uchwał w sprawie:
dzenie osobowe nauczycieli. Ze środków porządku na przystankach autobusowych
1. Zgody na wyodrębnienie w budżecie tych, dofinansowywane będą następujące w wysokości 7,09 zł/szt oraz na oczyszformy i specjalności doskonalenia zawo- czanie gminnych tablic ogłoszeniowych w
gminy środków na fundusz sołecki.
2. Poparcia inicjatywy Miasta Sosnowca w dowego nauczycieli: studia magisterskie, wysokości 3,40 zł/szt.
sprawie nadania nazwy Międzynarodowe- podyplomowe, uzupełniające, kursy kwa- 9. Wyrażenia zgody na wynajem na okres
mu Portowi Lotniczemu Katowice w Py- lifikacyjne i doskonalące o specjalnościach: 3 lat lokali użytkowych mieszczących się
filologia polska, surdopedagogika.
w budynku GOK w Sarnowie, GOK w
rzowicach imieniem Jana Kiepury.
3. Uchylenia uchwały nr XLIV/464/2014 6. Zmian w budżecie gminy na 2015 r. po- Gródkowie stanowiących własność gmiRady Gminy Psary z dnia 26.06.2014 r. w przez zwiększenie dochodów i wydatków ny Psary na podstawie kolejnej umowy
budżetu gminy o kwotę 110 612,28 zł, w zawieranej po umowie zawartej na czas
sprawie zmiany Statutu KZK GOP.
4. Zmiany Statutu Komunikacyjnego tym zwiększenie dochodów bieżących o oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
Związku Komunalnego Górnośląskiego kwotę 53 869,88 zł, majątkowych o kwo- jest ta sama nieruchomość
tę 56 742,40 zł; zwiększenie wydatków 10. Udzielenia dotacji celowej OchotniOkręgu Przemysłowego w Katowicach.
5. Planu dofinansowania form doskona- bieżących o kwotę 53 869,88 zł, wydat- czej Straży Pożarnej w Goląszy – Brzękowicach w kwocie 125 000 zł z przelenia zawodowego nauczycieli zatrud- ków majątkowych 56 742,40 zł.
nionych w szkołach i placówkach pro- 7. Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzają- znaczeniem na karosację samochodu
wadzonych przez Gminę Psary poprzez ce finansowanie zadania finansowanego ze pożarniczego średniego STAR 244, bęwyodrębnienie w budżetach szkół środ- środków PROW na „rozwój infrastruktu- dącego na wyposażeniu OSP Goląsza –
Brzękowice. Biuro Rady Gminy
ków finansowych na dofinansowanie ry wodno – ściekowej w Gminie Psary”
doskonalenia zawodowego nauczycieli 8. Ustalenia stawek dotacji przedmioto-
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ZADOWOLENI Z FERII ZIMOWYCH
Czas zimowego szaleństwa już za nami. Po dwutygodniowym wypoczynku do codziennych szkolnych obowiązków wrócili młodzi mieszkańcy gminy.

Uczestnicy wycieczki do planetarium

Tegoroczne ferie z pewnością na
długo zapadną w pamięci wszystkich
uczestników zajęć, którzy korzystali z
szerokiej oferty przygotowanej przez
Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach,
Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach
oraz Stowarzyszenie UKS Gimnazjum.
Dzieci i młodzież mogły zagospodarować prawie każdą wolną chwilę, uczestnicząc w licznych zorganizowanych zabawach i warsztatach.
W bogatej feryjnej ofercie GOK znalazły się prowadzone przez instruktorów
zajęcia: artystyczne, muzyczne i świetlicowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne, ceramiczne
oraz malowanie na szkle, prowadzone w
ośrodku w Gródkowie. Ponadto, po raz
pierwszy, w ofercie zajęć manualnych dla
dzieci pojawiły się kursy robienia mydełek, które przyciągnęły rekordową liczbę
uczestników, a odbywały się w Ośrodku
Kultury w Preczowie. Dla miłośników ruchu i dobrej zabawy GOK przygotował
zajęcia taneczne prowadzone w sarnowskiej placówce. Amatorzy komputerów
miło spędzali czas podczas warsztatów

komputerowych. Ponadto we wszystkich
placówkach GOK zrealizowano warsztaty
świetlicowe, podczas których uczestnicy
mogli dać upust swoim plastycznym fantazjom, wziąć udział w licznych konkursach,
zabawach integracyjnych, a nawet odkryć
swoje talenty literacko-teatralne.
Na zakończenie dla chętnych uczestników GOK zorganizował wycieczkę do
Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W
programie wyjazdu, oprócz bajkowego
seansu pt.: „Podróż małego księcia”, dzieci
wzięły udział w krótkiej prelekcji na temat
ziemi oraz wszechświata. Zwiedzając chorzowskie obserwatorium, na własne oczy

mogły ujrzeć największą i jedyną w całej
Polsce lunetę soczewkową tzw. refraktor.
Równolegle do zajęć kulturalnych w
Gimnazjum w Psarach młodzi mieszkańcy
gminy mogli skorzystać z zajęć rekreacyjno-sportowych: piłki koszykowej, nożnej,
siatkówki, badmintona i tenisa. W organizacji zajęć sportowych, jak co roku, pomogli wolontariusze – nauczyciele wychowania fizycznego Adam Adamczyk, Jacek
Grzywnowicz, Andrzej Olszewski, Przemysław Wach i Ewa Wawrzak – dyrektor
Gimnazjum w Psarach.
Uzupełnienie oferty kulturalnej i sportowej stanowiły zajęcia w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej. Popołudniami
można było skorzystać z Wioski Internetowej oraz ze spotkań integracyjnych
w grupie „Pomocna Dłoń” połączonych
z konkursami, warsztatami plastycznymi,
ruchowymi, pokazami filmów i bajek.
Podczas uroczystego podsumowania
feryjnych warsztatów i zabaw najaktywniejsi uczestnicy otrzymali z rąk Wójta
Tomasza Sadłonia nagrody w postaci
sprzętu sportowego (piłki nożne, piłki do
koszykówki, sprzęt do badmintona, tenisa
stołowego, skakanki, sprzęt do ćwiczeń
Body Power) i okolicznościowe dyplomy. W zajęciach wzięło udział 106 osób uczniów szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych. GOK i OPS.

Występy podczas imprezy podsumowującej projekt

MOJA WIEŚ W ZŁOTYM PIÓRZE
15 stycznia w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyło się posiedzenie jury oceniającego prace młodych pisarzy, nadesłane na gminny konkurs literacki pt.: „Moja wieś w złotym piórze”.
Celem konkursu była popularyzacja
Po trudnych i burzliwych obra- ły Amelia Bochenek z Zespołu Szkolnolokalnego patriotyzmu oraz wsparcie dach jury w składzie: Iwona Lemań- -Przedszkolnego w Sarnowie oraz Julia
rodzimych tradycji i kultury poprzez ska – przewodnicząca oraz Magdalena Trzcionka ze Szkoły Podstawowej w
pobudzenie dzieci, młodzieży do twór- Gdesz-Sobczak – członek jury, spośród Dąbiu. III miejsce ex aequo zdobyli: Naczej pracy. Zgodnie z regulaminem, te- 24 nadesłanych wierszy wyłoniło 7 talia Michalska z ZSP w Sarnowie oraz
matyka wierszy powinna dotyczyć gmi- szczęśliwych i utalentowanych zwycięz- Alan Wasik z SP w Dąbiu. Wyróżnieny Psary, a utwór mógł być napisany w ców. I miejsce przyznano Milenie Łapaj nie za swoje prace, otrzymały również
dowolnej formie literackiej: epigramat, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dwie uczennice ZSP w Strzyżowicach:
fraszka, itp.
Strzyżowicach. II miejsce ex aequo zajęciąg dalszy na str. 17
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c.d. ze str. 16 „Moja wieś w złotym piórze”

Natalia Tadra oraz Paulina Piotrowska.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które
młodym pisarzom wręczył Wójt Gminy
Psary – Tomasz Sadłoń. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie
nagród odbyło się 26 lutego podczas V
sesji Rady Gminy Psary w sali bankietowej w Dąbiu w obecności radnych oraz
zaproszonych gości. Organizatorem
konkursu oraz fundatorem nagród był
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.
W następnym numerze opublikujemy wiersze laureatów. GOK.

Zwycięzcy konkursu „Moja wieś w złotym piórze”

ZAPUSTY, CZYLI POŻEGNANIE KARNAWAŁU

Tradycyjne zapusty już na stałe wpisały się w kalendarz gminnych imprez. Co roku przysłowiowe „ostatki”
gromadzą mieszkańców, chcących po raz ostatni zaznać karnawałowego szaleństwa. Nie inaczej było w tym roku.
We wtorkowy wieczór, 17 lutego
w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu licznie
zgromadzeni mieszkańcy po raz kolejny
mogli zobaczyć i wysłuchać specjalnie
przygotowanego na tę okazję programu
artystycznego. Tegoroczne zapusty rozpoczęły się autorskim przedstawieniem
muzycznym pt.: „W karczmie pod Podkową” w wykonaniu gospodarza imprezy – zespołu „Dąbie”.
Pełna humoru i zabawnych dialogów
opowieść o gościach tytułowej karczmy co rusz wywoływała salwy śmiechu
i głośne oklaski zebranej publiczności.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również występy wokalne zaproszonych
zespołów. „Strzyżowiczanie” i „Nasz
Gródków” zaprezentowały gościom
wiązanki największych biesiadnych przeZespół „OD... DO...” z Preczowa
bojów, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania. Na zakończenie w ko- nej wszyscy zgromadzeni mieszkańcy i Psary – Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gmilorowych i wymyślnych strojach, jak na zaproszeni goście rozpoczęli wspólną ny – Mirella Barańska-Sorn, przedstazapusty przystało, na scenę wkroczył zabawę, która zakończyła się punktual- wiciele Rady Gminy: Małgorzata Pasek,
zespól „OD...DO...”, który przybliżył nie z wybiciem północy.
Krystyna Kluszczyk, Krzysztof Dulko i
wszystkim specyfikę i tradycje zapustów
W tym roku koniec karnawału, Adam Adamczyk oraz sołtys sołectwa
w swoim przedstawieniu pt.: „Jedzie za- wspólnie z mieszkańcami, obchodzili Dąbie – Tadeusz Kubik. GOK.
pust”. Po zakończeniu części artystycz- licznie przybyli goście m.in.: Wójt Gminy

OFERTA WYJAZDÓW NA WYDARZENIA KULTURALNE

W najbliższym czasie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary będzie organizował dwa wyjazdy na wydarzenia
kulturalne dla mieszkańców gminy.
Pierwszy wyjazd odbędzie się 18 m.in. w Sali Kongresowej w Warszawie, Kálmána, Stolza czy Sieczyńskiego („Wiekwietnia 2015 roku do Teatru Zagłębia Filharmonii Krakowskiej i Teatrze Wiel- deń, miasto moich marzeń”). Osoby zaw Sosnowcu na przedstawienie muzycz- kim w Łodzi. Akcja toczy się w wiedeń- interesowane zorganizowanym wyjazdem
ne pt.: „Wiedeń moich marzeń”. Jest to skim parku. Pojawiają się między innymi: na to wydarzenie mogą nabyć bilety w
widowisko muzyczne zrealizowane przez dyplomaci, damy, żołnierze, bezdomni, cenie od 40 i od 50 złotych (cena biletu
artystów Gliwickiego Teatru Muzyczne- kwiaciarka, gazeciarz, kelnerka w kawia- wstępu + częściowy koszt transportu).
go: Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego i rence. Tańczy się tu walce, czardasze i
Tydzień później planowany jest wyjazd
Annę Siwczyk. Zostało już zaprezento- polki. W przedstawieniu króluje muzyka
ciąg dalszy na str. 18
wane kilkadziesiąt razy na Śląsku, a także Johanna Straussa, ale słychać też melodie

18

KULTURA

c.d. ze str. 17 „Oferta wyjazdów na...”

do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical „Skrzypek na dachu”, który odbędzie
się 29 kwietnia 2015 roku. Jest to mądra,
zabawna i wzruszająca opowieść o losach
żydowskiej rodziny z maleńkiej Anatewki — wsi głęboko schowanej w carskiej
Rosji. Ojcem rodziny jest mleczarz Tewje,

który – borykając się z nieustanną biedą
– nie traci pogody ducha nawet wtedy,
gdy czuje zbliżającą się katastrofę. Ustalony od wieków porządek wali się, świat
gna ku zagładzie. Tewje musi dokonać
wyboru: poszanowanie tradycji lub utrata
ukochanych córek. Na co się zdecyduje?
Osoby zainteresowane zorganizowanym

wyjazdem na to wydarzenie mogą nabyć
bilety w cenie od 55 złotych (cena biletu
wstępu + częściowy koszt transportu).
Szczegółowe informacje można uzyskać w GOK pod nr tel. 32 267 22 59 lub
e-mailowo: gok.psary@gmail.com. Liczba
miejsc na wyjazdy ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

ZAJĘCIA JOGI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SENIORÓW
W Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach, w II semestrze
rozpoczęły się kolejne ciekawe zajęcia dla aktywnych seniorów.
Miłośnicy jogi spotkali się na pierw- kietowej w Psarach odbywają się zajęcia prowadzi doświadczona nauczycielka szych zajęciach 27 stycznia br. w Malino- z języka angielskiego. Ćwiczenia ze słu- Ilona Zagórska. Pierwsze lekcje spotkały
wicach w budynku dawnej szkoły. Tam chaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku się z dużym entuzjazmem seniorów. Red.
pod czujnym okiem instruktorki – Dominiki Szafraniec – i w dodatku boso rozpoczęli swoją nową przygodę. – „Po kilku
zajęciach w szkole jogi poczułam dużą
poprawę koordynacji ruchowej i nowe
pokłady energii. Udział w zajęciach jest
świetną formą relaksu i wierzę, że pozwoli mi utrzymać dobrą formę jeszcze
na długo” – wspomniała jedna z uczestniczek zajęć. Ćwiczenia jogi odbywają
się regularnie, we wtorki o godz. 8:30 i
są otwarte na kolejnych silnych duchem i
ciałem seniorów.
Z kolei od lutego w psarskiej bibliotece
Zajęcia z języka angielskiego dla seniorów
w każdą środę o godz. 16:00 w Sali Ban-

ZWIĄZEK ZAGŁĘBIOWSKI NAGRODZIŁ BOLESŁAWA CIEPIELĘ
8 listopada 2014 r. w sali Związku Zagłębiowskiego w Klubie Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła się uroczystość nagrodzenia przez jego Kapitułę „Zagłębiowskim PEGAZEM” za 2013 rok. Tym zaszczytem został
uhonorowany mgr inż. Bolesław Ciepiela za wybitny wkład w badania historii Zagłębia Dąbrowskiego oraz
działalność pisarską.
Bolesław Ciepiela z wykształcenia szenia Autorów Polskich w Muzeum Zagórnik, z zamiłowania humanista, jest głębia w Będzinie brązowy medal Gloria
autorem 49 publikacji zwartych (ostat- Artis przyznany mu przez Ministra Kultunia to „Wspomnienia przy świecach”). ry i Dziedzictwa Narodowego.
Jego książki dotyczą różnej tematyki,
Decyzją Kapituły Związku Zagłępocząwszy od przemysłu górniczego i ce- biowskiego w Sosnowcu nagrodzono go
mentownictwa, poprzez historię różnych „Zagłębiowskim Pegazem za rok 2013”.
organizacji, monografie wybranych miej- Była to podniosła uroczystość. Nagrodę
scowości, historię kościołów i cmentarzy, wręczyli prof. dr hab. Marek Barański i dr
a skończywszy na książkach o mniejszo- Jerzy Abramski. Laudację odczytał Lucjan
ściach narodowych (Żydzi). Ciepiela jest Czerny (warto wspomnieć, że w niedzieredaktorem i autorem 120 artykułów na lę 9 listopada o godz. 1210 wspomniany L.
łamach czasopism naukowo-technicznych Czerny wyeksponował sylwetkę B. Ciei społeczno-kulturalnych w tym m.in. w pieli w Radio Piekary Śląskie, mówiąc o
„Nowym Zagłębiu”. Jest autorem ponad przyznanej mu nagrodzie).
Podczas wspomnianej gali w spotkaniu
1200 tekstów zamieszczonych na łamach
prasy zagłębiowskiej (samorządowej, uczestniczyło ponad 100 osób. Były żyzwiązkowej, kościelnej itd.). Publikował czenia, gratulacje, kwiaty oraz wiele zdjęć
niemal w 50 tytułach prasowych. Ostat- amatorskich i wykonanych przez redaknio za swoje osiągniecia w dziedzinie pro- tor ze Związku Zagłębiowskiego oraz
mowania kultury w Zagłębiu Dąbrowskim znanego sosnowieckiego fotografa (pro(w Będzinie, gminie Psary itd.) odebrał mującego Zagłębie) – Leszka Wolskiego.
Bolesław Ciepiela z nagrodą
podczas uroczystości 12-lecia Stowarzy- B.C.
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ANGELIKA WĄTOR WALCZY O IGRZYSKA W RIO
Nasza młoda i niezwykle utalentowana szablistka Angelika Wątor w ostatnim czasie poczyniła spore postępy
trzykrotnie z rzędu występując w turnieju głównym Pucharu Świata Seniorek w szabli kobiet.
20-letnia mieszkanka Preczowa, aż ciężka praca zaowocuje. Start w Seustudentka Akademii Wychowania Fi- lu czy Moskwie dałby mi taką szansę”
zycznego w Katowicach i zawodniczka – mówi nam Angelika Wątor.
Ostatnie starty naszej młodej szaZKS Sosnowiec rozpoczęła okres intensywnych przygotować, które mają ją blistki wyglądały obiecująco. 20-letnia
doprowadzić do upragnionego startu w zawodniczka w tym sezonie już trzyIgrzyskach Olimpijskich w Rio de Jane- krotnie startowała w Pucharze Świairo w 2016 roku. Obecnie jest w trak- ta i za każdym razem awansowała do
cie zbierania funduszy na swoje kolejne turnieju głównego. Niestety udział w
starty w Pucharze Świata, bo jedynie zawodach w odległych miejscach globu
dzięki nim może walczyć z najlepszymi jest niezwykle kosztowny, a Angelika
szablistkami z całego globu i doskona- zwykle sama musi opłacać te wyjazlić swoją formę. – „Wiadomo, że celem dy. Stąd też zrodził się pomysł na pokażdego sportowca są igrzyska olimpij- zyskanie sponsorów w Internecie. W
skie, jednak, żeby udało mi się zakwali- ten sposób niemal każdy może pomóc.
fikować potrzebne jest <<obicie się>> Wystarczy wejść na stronę https://
w turniejach. Przed sezonem chciałam wspieram.to/angelikawator i przekazać
awansować przynajmniej raz do 1/32 dowolną kwotę, która przybliży naszą
finału. Udało mi się to już trzykrotnie. szablistkę do startu w danym turnieju.
Nie zdawałam sobie sprawy, że cel, któ- Sama szablistka deklaruje, że za każdą
ry sobie obieram jest tak blisko. Z za- przekazaną złotówkę odwdzięczy się
Angelika Wątor
wodów na zawody cały czas kwalifikuje podziękowaniem i zdjęciem z Pucharu
się do turnieju głównego co pokazuje, Świata. Oczywiście dla bardziej wymaAngelika Wątor to jedna z najzdolże mam stałą formę. Wystarczy jeszcze gających sponsorów przewidziane są
niejszych szablistek młodego pokolenia
zebrać więcej doświadczenia, przepra- miejsca reklamowe na stroju zawodw naszym kraju. W swojej karierze ma
cować ten rok bardzo solidnie i czekać niczki.
już wiele sukcesów w tym medale miPozyskiwane środki pieniężne na
strzostw świata, mistrzostw Europy
Puchar Świata przybliżają Angelikę do
w gronie juniorek czy też wiele medaudziału w Igrzyskach Olimpijskich. –
li krajowych. Który sukces wspomina
„Forma naszej szablistki wzrasta z każnajmilej sama zawodniczka? – „Bardzo
dym tygodniem i już niedługo może być
miło wspominam mistrzostwa Europy
ona czołową szablistką na krajowym
w Klagenfurcie. Wtedy zdobyłam brąpodwórku. Niestety związek sportowy
zowy medal. Wszyscy polscy szermienie ma tyle pieniędzy, aby zagwaranrze mi kibicowali, miałam taki przypływ
tować wszystkim liczącym się zawodenergii i motywacji, że niosło mnie to
niczkom starty w Pucharze Świata – a
aż do półfinału. Wiedziałam, że wygram
turnieje te są najlepszą formą treningu
walkę o wejście do finałowej czwórki,
oraz stanowią eliminacje do kadry napo prostu to czułam i nie było nawet
rodowej. Angelika jest bardzo młoda,
chwili zwątpienia. Może wydać się to
jest to jej pierwszy sezon w gronie sedziwne, ale z perspektywy czasu najcenniorów, dlatego też – mimo ogromnego
niejsze są dla mnie przegrane walki, bo
talentu i wkładanego wysiłku – trudno
to z nich wyciągam wnioski, zwłaszcza
jest się jej przebić wśród bardziej dote przegrane do 13 lub 14 trafień, gdzie
świadczonych i starszych o kilka czy kilstawką jest wejście do strefy medalokanaście lat koleżanek w kadrze” – powej. One zmieniły najwięcej w moim
Angelika Wątor (z prawej) na podium
wiedział trener reprezentacji szablistek,
stylu walki!” – mówi Wątor. AW.
z medalem Pucharu Świata we Francji
Leszek Chłosta.

