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egzemplarz bezpłatny

Rozpoczęły się prace na ul. Bocznej i Łącznej w Psarach
Z początkiem kwietnia ruszył, wart ponad 2 mln zł, remont ul. Bocznej i Łącznej w Psarach. Ulice te będą zamknięte dla ruchu kołowego do końca listopada, za wyjątkiem dojazdu do posesji i służb publicznych.

Prace na ul. Bocznej w Psarach obejmą remont nawierzchni od wysokości ul.
Zwycięstwa do ul. Łącznej. Roboty będą
polegać na rozbiórce starej i wykonaniu
nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz
chodnika z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Wyremontowane zostaną
także zjazdy na gminne drogi wewnętrzne oraz zjazdy na posesje prywatne w
granicach pasa drogowego. Łączna powierzchnia nawierzchni z asfaltobetonu
do wykonania wyniesie ok. 3530m², a
chodnika z kostki brukowej betonowej
szarej i kolorowej ok. 2148,0m².
Zakres inwestycji na ul. Łącznej w Psarach dotyczy budowy nowej nawierzchni z asfaltobetonu na długości 766 m
wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem.
W ramach tego zadania remont przejdą także tereny kolejowe zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul. Łącznej z DW
913. Wybrany w przetargu wykonawca
musi wyburzyć nieużytkowany budynek
dawnego dworca kolejowego oraz przebudować odcinek drogi wewnętrznej na

Pierwszy etap prac na ul. Łącznej w Psarach

tym obszarze na długości 97 m. Przebudowane zostaną także zjazdy na posesje
prywatne w granicach pasa drogowego,
a wybrane ogrodzenia będą nieznacznie przesunięte tak, aby powstał funkcjonalny i bezpieczny chodnik. Z kolei
po wschodniej części ulicy, na szczycie
wzniesienia, na długości 112 m ma powstać mur oporowy. Łączna powierzchnia asfaltobetonu, który zostanie ułożony w ramach tej inwestycji, wyniesie
około 4600 m².

Wykonawcą powyższych zadań na
ul. Bocznej i Łącznej w Psarach zostało,
wyłonione w drodze konkurencyjnego
przetargu, Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. z Katowic, a wartość zamówienia wynosi 2 128
643,12 zł brutto, z czego prawie połowę
stanowi dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycje te zostaną zakończone do listopada 2016 r.
c.d. na str. 2
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 1 „Rozpoczęły się prace na ul. Bocznej i Łącznej w Psarach”

Warto zauważyć, że przebudowę ul.
Łącznej i Bocznej udało się skoordynować z planowaną budową kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w
naszej gminie w najbliższych latach i we
wspomnianych drogach zainstalowane
zostaną już odpowiednie przewody do
odprowadzania ścieków. Te elementy
kanalizacji zostaną później przyłączone
do budowanej w całej gminie sieci. Takie
rozszerzenie zakresu inwestycji drogowej o kanalizację jest jak najbardziej celowe; dzięki temu w przyszłości unikniemy
ponownego prowadzenia prac ziemnych na tym samym odcinku.
W tym roku remont przechodzi również ul. Strumyczna w Malinowicach
oraz droga w miejscowości Brzekowice
Wał. Na Strumycznej w Malinowicach
powstanie nowa nawierzchnia z kostki
betonowej o długości ok. 272 m, odwodnienie liniowe oraz zjazdy do posesji. Ponadto zakres inwestycji obejmie
remont skrzyżowania ul. Strumycznej z
ul. Wiejską z wykorzystaniem asfaltobetonu. Obecnie trwają na niej prace nad
wykonaniem podbudowy pod drogę.
Tę inwestycję zrealizuje do końca lipca
2016 r. Skanska S.A. z Warszawy za kwotę
178 950 zł brutto. Droga w miejscowości
Brzękowice Wał wykonana będzie również z kostki betonowej, natomiast zjazd
z asfaltobetonu dodatkowo poszerzony
o wyspę najazdową z kostki kamiennej.
Aktualnie została ułożona nawierzchnia z kostki betonowej, a następnie na
kolejnej jej części zostanie rozebrana
nawierzchnia z asfaltobetonu poprzez
frezowanie, po czym wykonana zostanie podbudowa pod nawierzchnię bitumiczną oraz wyspę najazdową z kostki
kamiennej. Prace kosztem 198 567,28 zł
do 31.05.2016 r. wykona firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inżynieria S.A. z Dąbrowy Górniczej.
Red.

Rozbiórka budynku byłego dworca przy ul. Łącznej w Psarach

Prace na ul. Strumycznej w Malinowicach

Prace na drodze dojazdowej do działek w miejscowości Brzękowice Wał

Remont pomieszczeń dla Klubu Seniora w Malinowicach
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu prowadzi remont pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia świetlicowe dla mieszkańców w budynku byłej szkoły w Malinowicach.

Pracownicy ZGK wyremontowali już
pomieszczenia kuchenne, w których
wykonano gładzie gipsowe ścian i sufitów, pomalowano ściany i sufity oraz
zamontowano nowy okap kuchenny.
W lokalach piwnicznych również położono nowe gładzie, wykonano wylewki
samopoziomujące, które następnie pomalowano specjalną farbą do betonu.

Ponadto wymieniono drzwi oraz przebudowano instalację wodną i kanalizacyjną. Wyremontowano także toalety,
a ściany klatki schodowej wykończono
marmuritem. Po zakończeniu prac adaptacyjnych, pomieszczenia piwniczne
będą służyć na przykład do gry w tenisa
lub innych zajęć świetlicowych.
Remont kuchni i pomieszczeń piw-

nicznych to nie jedyne zadania, które
zostały powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej do wykonania w
malinowickiej świetlicy. Obecnie ekipa
budowlana przeprowadza także kompleksowy remont parkietu na sali bankietowej, który polega na jego całkowitej wymianie, łącznie z wykonaniem
wylewek pod jego konstrukcję. Red.
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INWESTYCJE
Prace przy otoczeniu szkoły w Dąbiu na ukończeniu
Od początku roku, dzięki sprzyjającej pogodzie, trwają intensywne prace przy zagospodarowaniu otoczenia szkoły w Dąbiu. Ich wykonawcą jest firma Duet Usługi Drogowo-Mostowe z Zawiercia. Koszt prac
wyniesie 538 458,32 zł brutto.

W ramach przedsięwzięcia firma
wykonała już nowy plac szkolny o
nawierzchni z kostki, strefy rekreacji
po wschodniej i zachodniej stronie
szkoły oraz zamontowała urządzenia
siłowni zewnętrznej. Powstał także
chodnik do boiska wielofunkcyjnego
i nowe ogrodzenie dla całego placu
szkolnego. Wyburzono ponadto stary
budynek gospodarczy oraz wymieniono dwa zbiorniki na ścieki sanitarne
na nowe o pojemności 10m³ każdy. Z
kolei znajdująca się przy szkole wiata
przystankowa zostanie wkrótce zastąpiona nową.
Aktualnie trwają prace przy budowie infrastruktury drogowej. Powstają
miejsca parkingowe wzdłuż ogrodzenia szkolnego od strony wschodniej
oraz droga dojazdowa o szerokości 5m.
Poszerzana jest również jezdnia dla
gimbusa i samochodów osobowych o

Wkrótce zakończy się zagospodarowywanie otoczenia szkoły w Dąbiu

nawierzchni asfaltowo-betonowej na
podbudowie z kruszywa. Wykonawca
wyremontuje jeszcze schody prowa-

Prace przy budowie parkingu obok budynku szkoły podstawowej w Dąbiu

dzące do szkoły, zamontuje ogrodzenie od ulicy Pocztowej oraz wykona
monitoring całego terenu placówki
oświatowej w Dąbiu. Zgodnie z umową wszystkie opisane powyżej prace
mają potrwać do 31 maja 2016 r.
Inwestycja ta realizowana jest
przede wszystkim z myślą o polepszeniu warunków do zabawy i edukacji
dla dzieci oraz z troski o poprawę ich
bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Przedmiotowe prace
stanowią doskonałe uzupełnienie bazy
szkoły, która niedawno, w grudniu
2015 r., wzbogaciła się także o nowe
boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
trawiastą. Red.

1800 metrów gminnych dróg utwardzonych kruszywem
W połowie kwietnia ogłoszono przetarg na utwardzenie kruszywem
pięciu gminnych dróg w miejscowościach Góra Siewierska, Malinowice,
Preczów, Psary oraz Strzyżowice. Z kolei pod koniec kwietnia zakończyły
się prace przy utwardzaniu drogi dojazdowej obok stadionu KS Błyskawica Preczów oraz ul. Nowej w Sarnowie.

Utwardzona kruszywem droga w Preczowie

Droga o długości 162 m, znajdująca się
obok stadionu KS Błyskawica Preczów,
pod koniec kwietnia została utwardzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dąbiu. Wcześniej ZGK kosztem blisko
10000 zł utwardził też kruszywem ul. Nową
w Sarnowie. To jednak nie koniec prac
związanych z polepszeniem stanu gminnych dróg. Bowiem do końca lipca kruszywem zostaną utwardzone także odcinki
dróg gruntowych w następujących lokalizacjach: ul. Ogrodowa w Górze Siewierskiej
ok. 180 m, ul. Słoneczna w Malinowicach
ok. 260 m, ul. Skowronków w Preczowie –
ok. 400 m, ul. Kasztanowa w Psarach – ok.
830 m, ul. Szopena w Strzyżowicach – ok.
130 m. Łącznie utwardzone zostanie 1800
metrów bieżących gminnych dróg. Red.
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INFORMACJE
MinisterialnA DOTACJA na remont stadionu w SARNOWIE
Gmina Psary otrzymała gwarancję dofinansowania modernizacji boiska sportowego oraz budowy szatni Klubu Sportowego Sarnów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju bazy
sportowej” na rok 2016.

Wizualizacja planowanej szatni oraz trybun

Głównym celem tej inwestycji, będzie budowa szatni sportowej, wraz z
wewnętrznymi instalacjami i osadnikiem bezodpływowym oraz przebudową istniejących trybun dla widzów.
Dodatkowym, zaplanowanym we
wniosku elementem przedsięwzięcia
jest renowacja płyty trawiastego boiska

Klubu Sportowego Sarnów o wymiarach 100 na 65 m, na którym zostanie
zainstalowany systemem nawadniania.
Zakres prac, które będą dofinansowane
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, obejmie między innymi: koszenie
oraz mulczowanie trawy, aerowanie,
mechaniczne wyrównanie nawierzchni,

wysiew nasion, piaskowanie mechaniczne, wałowanie, nawożenie, ręczne uzupełnienie ubytków, oprysk na chwasty
oraz montaż wspomnianego systemu
nawadniania. Budowa szatni oraz trybun rozpocznie się jeszcze w tym roku,
a na 2017 r. zaplanowana jest renowacja
murawy boiska. Koszt przedsięwzięcia w
powyższym zakresie szacuje się na 522
322 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie
33% tj. około 172 388 zł.
Równolegle do przedmiotowej inwestycji prowadzone będą także prace
uzupełniające, finansowane w całości
ze środków gminnych, ponieważ wydatki te nie kwalifikowały się do rządowego dofinansowania. Wśród nich
znalazły się między innymi: budowa
parkingu przed budynkiem szatni,
nowe zjazdy na drogę, chodniki ułatwiające przemieszczanie się po obiekcie, tzw. mała architektura (kosze na
śmieci, ławeczki itp.), odwodnienie terenu, oświetlanie budynku oraz system
monitoringu. Red.

REALIZACJA PROGRAMU „Rodzina 500+” w Gminie Psary
Od 1 kwietnia ruszył program „Rodzina 500 plus”, wraz z nim w trasę po każdym województwie ruszyły specjalne
samochody informacyjne, jeden z nich w kwietniu odwiedził gminę Psary.

Naszą gminę mobilny punkt informacyjny, czyli wspomniany bus, odwiedził
19 kwietnia br. Na parkingu przy Urzędzie
Pocztowym i Bibliotece w Strzyżowicach
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Psarach pracownicy Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego prowadzili akcję promocyjno-informacyjną na temat programu
„Rodzina 500+”, udzielając porad oraz
rozpowszechniając ulotki i poradniki.
Do 19 kwietnia br. do tutejszego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach
wpłynęło wpłynęło łącznie 395 wniosków, z czego 97 w wersji elektronicznej,
a pozostałe 298 w wersji papierowej.
Pracownicy Ośrodka dziękują mieszkańcom gminy za uwzględnienie proponowanego harmonogramu terminów osobistego składania wniosków, co znacznie

Mobilny punkt informacyjny „Rodzina 500+” przed OPS w Psarach

usprawnia pracę ośrodka i zapobiega
kolejkom przy składaniu wniosków o
świadczenie wychowawcze. Dziękuje-

my również sołtysom gminy za aktywny
udział w kampanii informacyjnej wśród
mieszkańców. OPS

OPS w Psarach poszukuje wolontariuszki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje wolontariuszki, która raz w tygodniu będzie odwiedzać niepełnosprawną
młodą kobietę w jej miejscu zamieszkania (Sarnów). Anetka czeka na kogoś, kto będzie jej pomagał w obsłudze komputera i
poświęci jej swój wolny czas. Jest osobą pogodną, porusza się na wózku inwalidzkim, choruje na dziecięce porażenie mózgowe.
Kontakt werbalny jest utrudniony, rozumie wypowiedzi, natomiast sama gestykuluje lub artykułuje dźwiękami swe zdanie. Mile
widziana osoba z doświadczeniem lub wykształceniem przygotowującym do pracy z osobą niepełnosprawną.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach 32 267-22-62.
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INFORMACJE
Tomasz Sadłoń finalistą konkursu o tytuł „Wójta roku 2015”
Miło nam poinformować, że Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wziął udział w uroczystej gali w gmachu TVP SA
przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na której oficjalnie ogłoszono wyniki plebiscytu o tytuł „Wójta roku 2015”.
Nasz kandydat został na niej wyróżniony jako finalista konkursu.

23 kwietnia na uroczystej gali w
gmachu TVP SA przy ul. Woronicza 17
w Warszawie oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu. Tytułem „Wójta roku 2015”
uhonorowano tym razem Antoniego
Karlaka, Wójta Gminy Jabłonka w Małopolsce, który zebrał największą ilość
głosów SMS-owych w ostatnim etapie
konkursu. Włodarz psarskiej gminy pogratulował zwycięzcy oraz podziękował
mieszkańcom i wszystkim sympatykom
naszego samorządu za ogromne zaangażowanie w głosowanie.
Sama obecność Wójta Gminy Psary
w finale konkursu to wielkie wyróżnienie dla laureata oraz całej gminy, która
przy tej okazji zyskała możliwość promocji w ogólnopolskiej telewizji oraz
wielu innych mediach. Warto zauważyć, że w Polsce funkcjonuje 1559 gmin
wiejskich, a więc znalezienie się przedstawiciela gminy Psary – i jednocześnie
jedynego reprezentanta województwa
śląskiego – w ścisłym ogólnopolskim finale już było ogromnym sukcesem.
Organizatorem tego ogólnopolskiego konkursu był Program 1 Telewizji
Polskiej SA, a jego głównym patronem –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego
cel stanowiło wyłonienie wójta, który
w 2015 roku wykazał się największymi
osiągnięciami w pracy na rzecz swojej
gminy. Kandydatów do tytułu „Wójta
roku 2015” zgłaszały osoby, instytucje
i organizacje, które w odpowiednim
formularzu przedstawiały szczegółowo
sukcesy kandydata. Osobą zgłaszającą

Wójt Tomasz Sadłoń w gronie finalistów jako jedyny przedstawiciel woj. śląskiego

kandydaturę był wieloletni sołtys Preczowa oraz naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie pan Wojciech
Kamecki. Na podstawie nadesłanych
zgłoszeń, 8 marca, Kapituła Konkursu
oceniła i wyłoniła 10 finalistów. Ostatecznym zwycięzcą został kandydat z
największą liczbą głosów SMS, które
można było oddawać od 21 marca do 4
kwietnia br. Jednocześnie w TVP, w czasie antenowym po programie Agrobiznes, wielokrotnie prezentowane były
sylwetki finalistów oraz ich gmin.
O komentarz poprosiliśmy Wójta
Tomasza Sadłonia: Serdecznie dziękuję
wszystkim tym, którzy oddali głos na moją
kandydaturę w konkursie o tytuł „Wójta
roku 2015” organizowanym przez Telewizję Polską. Jest mi niezmiernie miło, że

moja praca na rzecz naszej gminy została
wysoko oceniona najpierw przez Kapitułę
Konkursu złożoną z ekspertów, a później
przez mieszkańców oraz wszystkich sympatyków naszego samorządu, którzy tak
licznie oddawali na mnie głosy. Bardzo się
cieszę z wyróżnienia, jakim jest tytuł finalisty tego ogólnopolskiego plebiscytu. Jest
to dla mnie duży sukces w mojej działalności publicznej. Jednocześnie chcę po raz
kolejny zaznaczyć, iż nie byłoby tego wyróżnienia bez tych wszystkich osób, które
angażują się w rozwój naszego samorządu, w szczególności radnych i sołtysów,
pracowników urzędu gminy i gminnych
jednostek oraz wielu innych osób – mieszkańców i przyjaciół gminy Psary – których
nie sposób tu wyliczyć. Jeszcze raz dziękuję za Państwa głosy. Red.

Kolejna dotacja dla gminy na animatorów Orlika
Gmina Psary w kwietniu 2016
roku otrzymała już po raz trzeci
dofinansowanie krajowe na zatrudnienie animatorów na boisku „Orlik
2012” w Psarach.

Dotację przyznano w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”, organizowanego przez Fundację Rozwoju
Kultury Fizycznej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki temu samorząd wyłonił
w drodze konkursu dwóch animatorów
do pracy na Orliku: Pawła Krawca oraz
Krzysztofa Płachcińskiego. Trenerzy zajmują się inicjowaniem, organizacją oraz
prowadzeniem zajęć i imprez sportoc.d. na str. 6

Boisko Orlik przy Gimnazjum w Psarach
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INFORMACJE
c.d. ze str. 5 „Kolejna dotacja dla gminy na animatorów Orlika”

wych dla różnych grup mieszkańców, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, ale
także dla osób dorosłych i seniorów, osób
niepełnosprawnych i całych rodzin. Do
obowiązków animatorów należy również
współpraca ze szkołami i innymi placów-

kami oświatowo-wychowawczymi, a
także z klubami sportowymi w celu promowania zdrowego stylu życia i propagowania sportu. Oprócz tego panowie
koordynują prace porządkowe na boisku
„Orlik 2012” przy gimnazjum w Psarach.

Boisko jest czynne przez cały tydzień,
tj. poniedziałek – piątek w godzinach
15.00 – 20.00, a w sobotę i niedzielę od
10.00 – 20.00. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania boiska można znaleźć na stronie internetowej www.orlik.
psary.pl. Red.

Eko-dotacje: wykonano pierwsze audyty energetyczne domów
Zgodnie z założeniami, w okresie od 11 lutego do 18 kwietnia przeprowadzono pierwsze audyty energetyczne domów, zgłoszonych do gminnych programów dotacji na inwestycje ekologiczne mieszkańców. Natomiast
25 kwietnia odbyły się konsultacje zainteresowanych osób z audytorem.

W okresie od 11 lutego do 18 kwietnia 2016 r. sporządzono pierwsze audyty energetyczne, zgodnie z umową
zawartą między Gminą Psary a firmą
Eko-Ekspert Radosław Mikołajec. Wykonano je w 83 budynkach jednorodzinnych mieszkańców naszej gminy. Zakres
opracowania objął m.in.: inwentaryzację techniczno-budowlaną, ocenę stanu budowlanego obiektu w zakresie
spełnienia obowiązujących wymagań
dotyczących ochrony cieplnej, przegląd
instalacji wewnętrznych, określenie rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ocenę efektów
ekologicznych modernizacji.
Audyty zostały przekazane mieszkańcom, którzy złożyli wnioski na dofinansowanie docieplenia budynków
mieszkalnych oraz na wymianę pieców
węglowych na kotłownie na gaz lub
biomasę wraz z możliwością instalacji
odnawialnych źródeł energii, celem zapoznania się ze wstępną wyceną oraz
przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi.
Ponadto 25 kwietnia w godzinach od
12 do 17 w siedzibie tut. urzędu audytor energetyczny – Radosław Mikołajec
– pełnił dyżur, podczas którego każdy
mieszkaniec gminy mógł zadać pytanie
odnośnie otrzymanego audytu energetycznego swojego budynku. Konsultacje
dotyczyły wykonanych audytów, które
zawierały wstępną wycenę oraz określały
przyjęte rozwiązania technologiczne.

Przypominamy, iż na termoizolację budynków indywidualnych – projekt realizowany w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”,
mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie do 80%, ale nie więcej niż 40 000
zł na cały budynek. Program realizowany
jest poprzez: a) docieplenie ścian – dofinansowanie maksymalne 16 000 zł, b) docieplenie stropów lub dachów – dotacja
maksymalnie 9 600 zł, c) wymianę okien
– dotacja maksymalnie 14 400 zł.
Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor:
• posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy,
kocioł na biomasę lub inne odnawialne
źródło energii)
• lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe (co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem np. protokołem
likwidacji, kartą przekazania odpadu) i
zobliguje się do instalacji kotła gazowego lub na biomasę w ramach drugiego
projektu, o którym mowa poniżej lub
instalację przeprowadzi samodzielnie
na własny koszt w ciągu 1 roku od daty
zakończenia termomodernizacji.
Drugi program realizowany jest poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowe kotły na gaz lub biomasę oraz wymianę instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami. Dodatkowo przy wymianie pieca można zain-

stalować: kolektory słoneczne, pompy
ciepła, ogniwa fotowoltaiczne. Wysokość dofinansowania wyniesie:
a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w
przypadku wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe lub
biomasę, 12 750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych oraz kolejnych 12 750 zł w przypadku instalacji
pomp ciepła,
b) 80% (chyba że Regulamin konkursu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
do Działania 4.3 publikowany przez
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż
17 000 zł w przypadku instalacji ogniw
fotowoltaicznych.
Jednocześnie informujemy, iż trwa
jeszcze nabór na program pierwszy
dotyczący termoizolacji budynków
indywidualnych. Wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby,
które planują wykonać docieplenia
budynków (docieplenia ścian, dachu/stropodachu, wymiany okien).
Nabór wniosków do programu drugiego zakończył się 31 stycznia br.
Aleksandra Bensel

usługa odbioru odpadów Zielonych i rozbiórkowych już dostępna
Gmina Psary uruchomiła dodatkowe usługi polegające na możliwości zamówienia:
1. odbioru odpadów zielonych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem
2. odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie, wraz z ich zagospodarowaniem.
Koszt odbioru 1 sztuki worka o pojemności 120 litrów w kolorze brązowym z odpadami zielonymi wynosił będzie 8,40 zł
brutto, natomiast koszt odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku typu big-bag wyniesie 135 zł brutto za 1 tonę
odpadów.
W celu skorzystania z usługi dodatkowej właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć druk zamówienia na usługę
dodatkową najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem realizacji usługi dodatkowej. Natomiast opłata za usługę będzie płatna
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
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INFORMACJE
Gmina Psary na Targach Nieruchomości
W dniach 16-17 kwietnia nasza gmina była promowana na Targach Nieruchomości „Na swoim”, które odbyły się w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Stoisko gminy Psary na tegorocznych Targach Nieruchomości w Katowicach

Pośród blisko 60 wystawców na
największych targach nieruchomości
w województwie śląskim znalazło się
także stoisko Urzędu Gminy Psary. Naszym głównym celem była promocja
gminnych działek na sprzedaż wśród
potencjalnych nowych mieszkańców.
Psarska ekspozycja spotkała się z du-

żym zainteresowaniem odwiedzających i była jedynym stoiskiem samorządowym, poza gospodarzem targów
– miastem Katowice. Każdy gość naszego punktu mógł zasięgnąć rzetelnych informacji o bieżącej ofercie
nieruchomości oraz dowiedzieć się o
5 najważniejszych powodach, dla któ-

rych warto zamieszkać w gminie Psary.
Odwiedzający otrzymywali bezpłatny
informator, pełen fotografii i opisów
walorów życia w naszym samorządzie.
Najwięcej uwagi przykuwały zawarte w nim opinie mieszkańców, którzy
już zdecydowali się na zakup działki w
gminie Psary. Urozmaicenie ekspozycji stanowił, wyświetlany na okrągło,
6-minutowy film promocyjny zawierający wiele fascynujących zdjęć z lotu
ptaka.
Podczas całych targów goście mogli
skorzystać z licznych promocji i ofert
specjalnych u wybranych wystawców,
a także wziąć udział w konkursach z
cennymi nagrodami. Organizatorzy
nie zapomnieli o licznych prelekcjach
tematycznych i bezpłatnych konsultacjach ze specjalistami. Uznani eksperci
z dziedziny architektury wnętrz, inżynierii budowlanej, finansów i prawa
nieruchomościowego pełnili dyżury
nieprzerwanie przez oba dni targowe.
Red.

Nowy informator „Zamieszkaj w gminie Psary”
Miło nam poinformować, że samorząd opublikował nowe wydanie informatora „Zamieszkaj w Gminie Psary”, skierowanego głównie do potencjalnych nabywców działek budowlanych – przyszłych mieszkańców.

Informator stanowi zaktualizowaną
wersję publikacji z ubiegłych lat. Obecne wydanie urozmaicono pod względem graficznym, zmieniając okładkę
oraz zwiększając ilość zdjęć w całym
magazynie. Teksty zostały nieznacznie skrócone na korzyść fotografii. Dodano także wiele ciekawych danych
statystycznych. Dzięki temu publikacja jest bardziej atrakcyjna i powinna
przyciągnąć uwagę osób, które noszą
się z zamiarem kupna gminnego terenu pod dom. Ponadto informator w
naturalny sposób promuje całą gminę
oraz jej mieszkańców i z pewnością
wywrze pozytywny wpływ na wizerunek naszej wspólnoty w regionie.
W magazynie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dobrej
lokalizacji gminy Psary na mapie województwa, jej przyrodniczych walorów,
wysokiej jakości edukacji w szkołach
i przedszkolach, bazy dydaktycznej,
infrastruktury sportowej, oferty kulturalnej oraz działalności samorządu.
Publikacja ta nie tylko wylicza wiele

inwestycji przeprowadzonych przez
samorząd w odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców – czytelnik znajdzie w
niej także przykłady licznych przedsięwzięć społecznych inicjowanych przez
samorząd, które pozwalają się naszym
mieszkańcom rozwijać na nowych
polach aktywności. Wśród tych ostatnich są wszelkie działania edukacyjne,
sportowe, rekreacyjne czy kulturalne
realizowane przez szkoły, ośrodki kultury, biblioteki i samorząd, a skierowane do osób w różnym wieku. Ponadto
na ostatnich stronach znalazły się: opisy przykładowych osiedli domków i
terenów na sprzedaż oraz wypowiedzi
mieszkańców, którzy dzielą się swoimi
doświadczeniami z mieszkania w gminie Psary.
Informator został opublikowany w
wersji elektronicznej (PDF do pobrania lub przeglądania online) oraz w
formacie papierowym (16 kolorowych
stron, A4). Magazyn będzie przez najbliższe miesiące dystrybuowany w
kluczowych dla promocji gminy miej-

Okładka nowego informatora

scach, głównie w wybranych punktach usługowo-handlowych okolicznych miast aglomeracji górnośląskiej.
Część egzemplarzy zostanie również
wystawiona w tutejszym urzędzie.
Red.
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INFORMACJE
Gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej

31 marca 2016 r. w Gimnazjum w
Psarach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W turnieju udział wzięło 13 finalistów eliminacji szkolnych: 3 uczniów
z Gimnazjum w Psarach oraz 10 reprezentantów szkół podstawowych z
terenu gminy Psary. Współzawodnictwu towarzyszyły warsztaty pierwszej
pomocy prowadzone przez uczniów
klasy pożarniczej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.
Laureatami turnieju na poziomie
gimnazjum zostali: Jakub Jaworek (1.
miejsce), Martin Adamczyk (2.) i Oliwia
Warmuz (3.). Wśród uczniów szkół podstawowych największą ilość punktów
zdobyli: Marcin Pluta (1. miejsce) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w

Laureaci gminnych eliminacji do Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Sarnowie, Aleksandra Marciniak (2.) ze
szkoły w Gródkowie i Dawid Misiak (3.)
z ZSP nr 2 w Sarnowie.
Poziom wiedzy pożarniczej uczestników turnieju był bardzo wyrównany.
Zwycięzcy turnieju otrzymali z rąk Wój-

ta Tomasza Sadłonia pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez psarski samorząd. Teraz na
laureatów czekają zawody na szczeblu
powiatowym. Życzymy awansu do kolejnych turniejów. Red.

„Na urzędnika” – nowy sposób kradzieży
Po serii oszustw „na wnuczka” czy „na policjanta” przestępcy podszywają się pod urzędników, mając na celu kradzież pieniędzy. Oszuści najczęściej wybierają na swe ofiary
osoby starsze, samotne, ale także przedsiębiorców lub osoby młode.
Pod pretekstem różnorakich kontroli lub dotacji, oszuści pukają do naszych drzwi i starają się wejść do domu,
zająć czymś uwagę domowników, a następnie dokonać
kradzieży. Kreatywność złodziei nie zna granic. Argumenty,
jakie wykorzystują bywają bardzo różne. Oszuści proponują swoją pomoc na przykład przy: uzyskaniu dotacji na
remont domu, wyliczeniu świadczenia socjalnego, weryfikacji podatku od nieruchomości, uzupełnieniu danych do
ubezpieczenia, uzyskaniu odszkodowania za pobyt w obozie pracy itp. Następnie, złodziej lub złodzieje mogą prosić o
pokazanie oszczędności lub kosztowności pod pretekstem
zaliczki na załatwienie sprawy, przygotowanie wniosku czy
uzyskanie dotacji. Potem odwracają uwagę ofiary, na przykład prosząc o wypełnienie dokumentów lub udanie się
do drugiego pokoju w jakimś ważnym celu. W ciągu kilku
sekund znikają, razem z pieniędzmi lub innymi wartościowymi przedmiotami.
Pamiętajmy, że zanim wpuścimy nieznajomego do
domu, należy upewnić się, czy osoba ta posiada stosowny identyfikator, potwierdzający tożsamość jej samej oraz
instytucji, która ją tu rzekomo skierowała. W przypadku,
gdy pojawiają się wątpliwości najlepiej zapytać o numer
telefonu do tejże instytucji i sprawdzić, czy takie osoby są
zatrudnione i faktycznie wykonują czynności służbowe. Pamiętajmy, że wszelkie działania, które wymagają wpuszczenia urzędnika do domu poprzedzone są wielotygodniową
akcją informacyjną! Urzędy powiatowe i gminne nie prowadzą czynności, które wymagają obecności urzędnika w

mieszkaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Drugą grupę oszustw stanowią powiadomienia, które
dostają osoby prywatne i przedsiębiorcy z zawiadomieniem
o konieczności wniesienia rzekomo urzędowej opłaty. Przestępcy upodabniają takie pisma wyglądem do dokumentów
danej instytucji. Ofiara otrzymuje w powiadomieniu polecenie, aby wpłacić określoną (często niewielką) sumę pieniędzy na podane konto, które oczywiście nie jest numerem
konta instytucji. Co więcej, w piśmie znajdziemy informację,
że brak wpłaty jest karalny. Zawiadomienia te najczęściej nie
posiadają żadnych pieczątek instytucji i przekazywane są
bezpośrednio do skrzynek na listy. Jednak najłatwiejszym
sposobem sprawdzenia autentyczności takiego powiadomienia jest wykonanie telefonu do instytucji, która rzekomo
je wysłała, lub osobista wizyta w tej instytucji.
KIERUJ SIĘ PROSTYMI ZASADAMI:
• pamiętaj, masz prawo nie wpuszczać nieznajomej
osoby do Twojego domu!
• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł,
• w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki,
• zweryfikuj dane osoby, która wydaje ci się podejrzana (np. poproś o identyfikator lub dowód osobisty),
• nigdy nie pokazuj obcemu swoich oszczędności ani
innych kosztowności,
• nie podejmuj żadnych decyzji pod presją czasu,
• nie rozmieniaj pieniędzy na prośbę nieznajomego
(oszuści czekają na moment kiedy pokażesz im gdzie
trzymasz swoją gotówkę),
• w razie jakichkolwiek wątpliwości wyproś podejrzaną
osobę i zadzwoń na Policję na numer 997 lub 112,
• w przypadku podejrzanych powiadomień zweryfikuj
oryginalność pisma.

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary

Nr 45 / IV / 2015/2016

Melpomena 2016
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Szkoła Podstawowa w Gródkowie
była organizatorem XII Przeglądu Małych Form Teatralnych „Szkolne Spotkania z Melpomeną”.
W tym roku spektakle wystawiane
były na deskach Gminnego Ośrodka
Kultury, dzięki uprzejmości dyrektor tej
placówki – Anny Nagły. Zaproszenie na
uroczystość przyjęli: Sekretarz Gminy
Psary – Mirella Barańska-Sorn, dyrektorzy szkół, Przewodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica, konsultant
RODN „WOM” w Katowicach – Maria
Syta, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Helena Warczok, dyrektor
GOK – Anna Nagły, radny Gródkowa
– Robert Zieliński oraz metodyk języka
polskiego – Teresa Kosmala-Gąsior.
Przybyłych gości, nauczycieli oraz
młodych aktorów przywitała dyrektor szkoły Bożena Wieczorek. Grupy
uzdolnionych artystów prezentowały
wyjątkowo wysoki poziom gry aktorskiej, a przedstawione sztuki cechowała różnorodna tematyka: od dramatu,
aż po baśń i kabaret. Każdy spektakl
został dopracowany z wyjątkową precyzją, dlatego jury długo zastanawiało
się nad tym, kto zdobędzie statuetkę
Osobowości Teatralnej. Na szczęście

Uczestnicy przeglądu

udało się wyłonić po trzech laureatów z każdej szkoły. Na scenie wystąpiło pięć grup, które profesjonalnie
przygotowały scenografię, kostiumy,
choreografię oraz oprawę muzyczną
spektakli. Jury doceniło talent młodych aktorów i wyróżnienia w kategorii „Osobowość teatralna” otrzymali:
Filip Kotuła, Jakub Ucieszyński i Kinga
Miodek – ZSP nr 1 w Strzyżowicach;
Piotr Konieczny, Aleksandra Krzyżak i
Julia Trzcionka – SP Dąbie; Laura Halicz, Julia Piotrowska i Mateusz Zetlerowicz – ZSP nr 2 w Sarnowie; Szymon
Dobrzański, Emilia Maciejczyk i Mag-

dalena Gwóźdź – SP Gródków; Kita
Joanna, Gęgotek Edyta i Michał Kałuża
– Gimnazjum w Psarach. Gratulujemy
zwycięzcom.
Dyplomy, które otrzymali w pełni odzwierciedlają ogrom pracy, jaki włożono w tworzenie widowisk scenicznych.
Choć nie wszyscy uczestnicy mogli zostać wyróżnieni, wszyscy zasługują na
uznanie za zaangażowanie i twórczą
aktywność. Dziękujemy za świetną zabawę, a przede wszystkim za radość ze
wspaniałej pasji, jaką jest teatr! Mamy
nadzieję, że zobaczymy się z Wami za
rok. SP Gródków

Zielony kącik w przedszkolu
Szczypiorek, bazylia, mięta czy
inne zioła urozmaicają smak potraw
oraz korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Niestety
przedszkolaki raczej niechętnie sięgają po różnego rodzaju zieleninę.
Aby zachęcić dzieci do spożywania
ziół, należy im je przedstawić. Tuż po
przyjściu kalendarzowej wiosny, dzieci zaprosiły ją do przedszkola poprzez
stworzenie zielonego kącika. Poznały
zioła różnymi zmysłami, same zasiały
i zasadziły między innymi rzeżuchę i

cebulkę. Dowiedziały się, jakie są etapy sadzenia i siania roślin oraz czego
potrzebują rośliny, aby rosnąć. Było to
dla nich bardzo interesujące zajęcie i
ciekawa lekcja w związku z czym dzieci postanowiły powiększyć zielony kącik o kolejne zioła.
Teraz przedszkolaki obserwują
wzrost roślin i z niecierpliwością czekają aż będą gotowe do zbioru i przyrządzenia wiosennych kanapek.
Oddział przedszkolny
SP Gródków

Zakładamy zielony kącik
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GŁOS Szkolny
Mistrz Sudoku 2016

Uczestnicy konkursu o tytuł Mistrza Sudoku 2016

14 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach odbył się
Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł
Mistrza Sudoku 2016. Przypomnijmy –
sudoku to łamigłówka, której celem jest
wypełnienie diagramu 9×9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3×3 (zwanych „blo-

kami” lub „podkwadratami”) znalazło się
po jednej cyfrze od 1 do 9.
Każda szkoła w naszej gminie wytypowała trzy osoby z klas IV-VI, które szybko
i bezbłędnie rozwiązują łamigłówki Sudoku. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali sześć łamigłówek o różnym
stopniu trudności. W konkursie istotną
rolę, oprócz poprawnie wypełnionych

pól, odgrywał czas. Walka była bardzo zacięta. Uczniowie bardzo dobrze poradzili
sobie z niełatwym zadaniem. Zwycięzcą
została Aleksandra Pawlik ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Wyróżnienie otrzymał
Błażej Kapkowski z ZSP nr 2 w Sarnowie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na następną edycję konkursu. SP Strzyżowice

Odkrywamy Irlandię w Dąbiu
(...) Płyńmy tam, gdzie Irlandii brzeg
Gdzie zielone wzgórza są (...)
W bieżącym roku szkolnym nasza
szkoła rozpoczęła swą niezwykłą podróż
po Szmaragdowej Wyspie - Irlandii, by
bliżej poznać krainę elfów i psotnych leprikonów.
W ramach współpracy z Fundację
Kultury Irlandzkiej podjęliśmy się realizacji projektu edukacyjnego „Irlandia w
szkole”, który przybliża naszym uczniom
niezwykłe walory Zielonej Wyspy – jej
historię, bogatą tradycję i kulturę, jak
również odkrywa jej tajemnice i baśniowe sekrety. Uczniowie z nutką muzyki
celtyckiej poznają szlaki Irlandii, poprzez
różne formy aktywności edukacyjnej.
Liczne spotkania, warsztaty, prelekcje,
wystawy, konkursy oraz przedstawienia
umożliwiają uczniom bliższe poznanie
uroczego kraju, w którym taniec i muzyka rozbrzmiewa celtyckim tonem.
Pierwszym naszym przedsięwzięciem
były celtyckie pląsy, czyli Halloween
na wesoło. Po mrocznych obchodach
celtyckiego święta, swoją uwagę skupiliśmy na symbolach i postaciach ściśle
związanych z krainą Zielonej Koniczyny.
Uczniowie poznali postać irlandzkiego
skrzata, który stał się bohaterem prac
plastycznych uczniów oraz uczestniczyli
w konkursie na ozdobę świąteczną z motywem koniczyny.
Najważniejszą uroczystością dnia irlandzkiego w naszej szkole były obcho-

Uczestnicy projektu

dy dnia Św. Patryka - patrona Irlandii.
Uczniowie klasy II b, III i IV wspólnie z
nauczycielem języka angielskiego przygotowali przedstawienie pt. „Płyńmy
tam, gdzie Irlandii brzeg”. Na scenie pojawiły się postacie z irlandzkich legend,
które wprowadziły wszystkich w baśniowy świat elfów i irlandzkich skrzatów.
Wspólnie z korsarzami dopłynęliśmy do
brzegu Irlandii, rozkoszując się uroczymi
krajobrazami Zielonej Wyspy. Oczarowani widokiem niezwykłych zakątków
dotarliśmy do krainy elfów, które pląsały
po lesie w rytmie celtyckich nutek. Z irlandzkim przytupem tańczących dziew-

cząt rozgrzaliśmy nasze serca muzyką i
tańcem. Barwne stroje artystów oddawały wyraz przedstawionych postaci, a
ich kunszt aktorski rozbawiał wszystkich
kochających Irlandię. Dzień Św. Patryka
zakończył się radosnym śpiewem z celtyckim przytupem.
Przed nami jeszcze wiele ciekawych
wyzwań, które odkryją kolejne zakątki
Irlandii. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Fundacja Kultury Irlandzkiej będzie rozkwitać mnóstwem zielonych koniczynek.
Redakcja SP w Dąbiu
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GŁOS Szkolny
Coś piękniejszego niż wysokie drzewa
Druga edycja Gminnego Konkursu Plastyczno-Technicznego z cyklu
„Podaruj mi drugie życie” – „Zielony – reinkarnacja” była prawdziwym
świętem drzew.
Na początku obejrzeliśmy magiczne występy uczniów naszej szkoły,
potem robiliśmy drzewa. Mieliśmy do
dyspozycji przede wszystkim zielone
plastikowe zakrętki, poza tym drut,
bibułę i masę przeróżnych odpadów
do recyklingu. Gdy dowiedziałyśmy
się, co mamy robić, miałyśmy masę
pomysłów, ale w końcu zdecydowałyśmy się na wykonanie drzewa z
drutu i zakrętek. Makietę przyozdobiłyśmy bibułą, filcem i jednorazowymi reklamówkami.
Po zaciętej rywalizacji i sprzątnięciu stanowisk, z bijącymi sercami
oczekiwałyśmy werdyktu jury. Nasza radość była ogromna: I miejsce!
Oprócz nagród gminnych, wszyscy

Uczestniczki konkursu

uczestnicy otrzymali upominki od
firmy Remondis, z którą nasza szkoła
od lat współpracuje w związku z recyklingiem.
Według nas konkurs był bardzo
ciekawy, mogłyśmy wykazać się po-

mysłowością i zręcznością, bo liczył
się wytwór pracy własnych rąk. Sądzimy, że ten konkurs stanie się tradycją naszej szkoły.
Ola Krzyżak, Klaudia Buchacz,
Ola Pawlik – SP Dąbie

Matematyka na wesoło
Jak co roku w Szkole Podstawowej w
Strzyżowicach miały miejsce zmagania
konkursowe uczniów klas trzecich z zakresu matematyki.
W tym roku konkurs odbył się 1 marca i wzięły w nim udział trzyosobowe
drużyny ze wszystkich podstawówek
naszej gminy oraz drużyny ze szkół z Bobrownik i Dobieszowic. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą rozwiązując
kolejne zadania, wśród których dominowały zadania tekstowe, nietypowe, roz-

wijające logiczne myślenie. Nie zabrakło
też zadań z obliczeniami zegarowymi i
kalendarzowymi oraz typowych działań
na liczbach w zakresie 1000.
Poziom wiedzy uczniów był bardzo
wysoki i wyrównany, dlatego nie obyło
się bez dogrywek o kolejne miejsca. Po
zaciętej rywalizacji i rozwiązaniu dodatkowych zadań wyłoniono zwycięskie drużyny. I tak I miejsce zajęła drużyna z Bobrownik, II miejsce drużyna z
Gródkowa i III miejsce drużyna z Dąbia.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy dla
zwycięzców wręczyła Sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn oraz
Dyrektor ZSP Nr 1 w Strzyżowicach p.
Dorota Pronobis-Kościńska. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali drobne
upominki i dyplomy, a na koniec wykonali pamiątkowe zdjęcie. W przyszłym
roku szkolnym zapraszamy już innych
uczniów na kolejną edycję tego konkursu.
SP Strzyżowice

Sukcesy sarnowskich uczniów w konkursie historycznym
„1050 lat od Chrztu Polski – 1050 lat dziejów narodu i państwa polskiego” to hasło Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „Polska... Nasza Niepodległa”, w którym po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie zdobyli wysokie lokaty.

Laureaci konkursu historycznego z sarnowskiej szkoły

Konkurs był świetną lekcją patriotyzmu, przypomniał o postaciach historycznych, które swoim życiem pokazały,
jak ważne jest umiłowanie ojczyzny. Konkurs promował postawę szacunku dla
minionych pokoleń, ukazując, jak cenną
wartością jest wolność i niepodległość.
W tegorocznej edycji konkursu nagrodzeni uczniowie przygotowali: prezentację multimedialną pt. „Śląsk na przestrzeni dziejów” oraz album i kolaż zdjęć,
przedstawiający najważniejsze miejsca,
osoby, wydarzenia w naszym regionie na
przestrzeni 1050 lat. Oto zwycięzcy: Kinga
Pytel – II miejsce w kat. prezentacja multimedialna, Roksana Wilmowska – III miejsce w kat. kolaż zdjęć, Jan Sadowski – wyróżnienie w kat. album. ZSP w Sarnowie
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GŁOS Szkolny
XII Szkolna sesja naukowa
pt. „Woda to niezwykła ciecz i należy ją szanować”

W ZSP nr 2 Szkole Podstawowej im.
A. Szklarskiego w Sarnowie po raz kolejny, na powitanie wiosny, zaproponowaliśmy całej społeczności szkolnej
coś wyjątkowego. Młodzi przyrodnicy
przedstawili efekty realizacji projektu
edukacyjnego, nad którym pracowali
kilka tygodni.
Pierwsza część sesji to przedstawienie scenki okolicznościowej, w której
zwykli ludzie oraz uczestnicy konferencji naukowej wypowiadali się na temat
znaczenia wody dla człowieka. Bowiem
tematem przewodnim tegorocznej sesji była woda, jej znaczenie dla człowieka oraz zanieczyszczenia wody i
konieczność jej ochrony.
A oto gorące jeszcze wypowiedzi
uczniów o tym przedsięwzięciu:
– To było fantastyczne! Sesja była
bardzo udana! Wszyscy zastygli, gdy
pokazałam erupcję wulkanu - różowa,
spływająca lawa – mówi Ola Widawska,
która wraz z Kingą i Karoliną wykonała
widowiskowy eksperyment. – A to takie proste, wystarczy wykorzystać ocet,
sodę oczyszczoną i barwnik spożywczy,
mama mi to wszystko dała.
– A my z Mateuszem, (Mateusz Marciniak – przyp. aut.) pokazaliśmy tzw. ciecz

nieniutonowską, która ma zgoła odmienne właściwości od wody, a przecież
na jej bazie powstaje – powiedział Jaś
Kopcik. W takiej cieczy nie można stłuc
szklanej rurki, pomimo uderzania z dużą
siłą.
– Marcin z Natalką Michalską pokazali
proste, a jakże zastanawiające właściwości wody: siłę wyporu i opór ruchu ciała
swobodnie spadającego w wodzie.
– Nie! Najlepszy eksperyment miałem
ja (Dawid Misiak – przyp. aut.) i Kacper
Lupa. Skondensowaliśmy parę wodną
w szklanej butli. To proste, a jakże obrazowo pokazuje powstawanie chmur w
atmosferze.
– A Ola z Julką Piotrowską pokazały,
że 1/5 objętości powietrza zajmuje tlen
i że ten gaz jest potrzebny, nie tylko do
oddychania, ale i do spalania. Świetnie
nam wyszło! Dziewczyny nie kryły zadowolenia. – Panie były z nas bardzo
zadowolone.
– Lubimy pracować metodą projektu – każdy ma jakieś zadanie, według
zdolności i według własnego wyboru.
Niektórzy mają zdolności artystyczne,
więc zajęli się plakatami. Wszystko się
udało! - skwitował Marcin Pluta. Janek
Sadowski: - A ja obsługiwałem kame-

Szkolna Sesja Naukowa

rę! To bardzo odpowiedzialne zadanie,
aby wszyscy na szkolnym „telebimie”
widzieli z bliska wykonywane eksperymenty.
Tak, jak poprzednie, tegoroczna sesja naukowa poświęcona była poznawaniu przyrody i tego, co nas otacza
przez eksperyment, doświadczenie.
Uczniowie klasy szóstej udowadniali,
że nasze otoczenie jest jednym wielkim laboratorium, a substancje, które
są w naszej kuchni czy łazience, zwykłe i niepozorne, potrafią reagować,
tworzyć nowe związki, a przebieg
eksperymentu jest często spektakularnie widowiskowy. Uczestnicy projektu stworzyli szkolne laboratorium
sami, na potrzeby sesji. Wszystko
przynieśli z domu. Pokazali ciekawe
doświadczenia swoim młodszym kolegom, a każde zjawisko zostało przez
nich wyjaśnione naukowo, językiem
zrozumiałym dla wszystkich.
Cel tego projektu był czytelny, bowiem podstawą poznania w naukach
przyrodniczych jest kontakt uczniów
ze światem rzeczywistym. Warto pozwolić im popróbować eksperymentu, jako środka do celu zrozumienia
złożonej rzeczywistości wokół nas.
Dziecko w kontakcie z naturą odczuwa
ogromne zadowolenie, gdy zauważa
coś niezwykłego. Okazuje radość, nie
kryjąc zdziwienia i zachwytu, chętnie
przewiduje przebieg zjawiska. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom pozwalamy uczniom wcielić się
w role młodych naukowców.
Projekt edukacyjny jest szansą
na uczynienie z procesu uczenia się
wspólnej zabawy i pracy na gruncie
znacznie bliższym niż treści zawarte w
podręcznikach szkolnych.
Uczniowie pracowali pod kierunkiem: Grażyny Polasiak i Marzeny Gałki-Frejowskiej
Redakcja ZSP nr2 w Sarnowie
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INFORMACJE SZKOLNE
Mamy laureata wojewódzkiego konkursu z matematyki!

Błażej Kapkowski, uczeń klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie sięgnął po
tytuł najwyższy na jego poziomie. Został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

31 marca 2016 r., w asyście dyrektora
szkoły i rodziców, Błażej odebrał dyplom
z rąk Kurator Oświaty podczas gali na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
To ogromne wyróżnienie dla ucznia, nauczyciela i całej szkoły. Konkurs przedmiotowy tej rangi daje zwycięzcom
wymierne uprawnienia, które zostały
uregulowane przez Ministra Edukacji
Narodowej. Dzięki temu Błażejowi przysługiwało zwolnienie ze sprawdzianu
po szkole podstawowej z jednoczesnym
uzyskaniem z niego najwyższego wyniku, a także ocena celująca roczna z zajęć
edukacyjnych.
Jednakże sukces nie przyszedł łatwo,
zwłaszcza w tak trudnej dziedzinie, jaką
jest matematyka. Oprócz zdolności, wymagał on od ucznia setek godzin pracy z
zadaniami i testami. To także efekt Indywidualnego Programu Nauczania opracowanego i realizowanego z nim przez
nauczyciela prowadzącego. Znacząca
była również wieloletnia innowacja pedagogiczna realizowana metodą e-learning przez nauczycielkę z uczniami,
w tym również z Błażejem. Ten sukces

Błażej Kapkowski podczas uroczystej gali wręczenia nagród i dyplomów (3. z prawej)

stał się możliwy też dzięki ogromnemu
wsparciu rodziców ucznia. Gratulujemy!
Błażej to typowy indywidualista – mówi
Grażyna Polasiak – nauczycielka matematyki. Ma wybitne zdolności w kierunku matematyki i nauk ścisłych, ale nie obnosi się
z nimi. Potrafi powiązać wiedzę z różnych
dziedzin, ma dar dogłębnego rozumienia
trudnych i złożonych zadań, logicznego
myślenia, rozumowania na poziomie abstrakcyjnym. I fantastyczne jest to, że widać

u niego przyjemność w wykonywaniu zadań umysłowych. Praca z Błażejem, to także ogromna przyjemność dla nauczyciela.
Ale na wyróżnienie zasługuje także współpraca rodziców ze szkołą – podkreślam
to wielokrotnie. Państwo Kapkowscy są
wspaniałym przykładem rodziców stymulujących rozwój dziecka. Nadzorują i wspomagają jego pracę w domu, pozytywnie
go motywują.
SP w Sarnowie

Tajemnica skarbu… w Górze Siewierskiej
W piątkowy wieczór najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy i miłośnicy teatru uczestniczyli w niecodziennym interaktywnym spektaklu w wykonaniu TEATRU TRIP.

Przedstawienie „Tajemnica skarbu na
kurzej nóżce” wzbudził duże zainteresowanie zarówno wśród maluchów, jak
i nieco starszych dzieci. Mali widzowie
oraz ich rodzice aktywnie uczestniczyli
w sztuce, odpowiadając słowem i gestem na pytania padające ze sceny. Scenografia, rekwizyty i kostiumy artystów
stworzyły baśniowy świat czarów, który
przeniósł widzów w królestwo magii.
W niesamowitej podróży Matyldy i Beniamina na Łysą Górę towarzyszyła cała
widownia, czyniąc głośne wskazówki

Fragment przedstawienia „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce”

dotyczące ich wędrówki.
Odzyskanie tajemniczego skarbu
sprawiło wielką radość nie tylko boha-

terom spektaklu, co zostało wyrażone
gromkimi brawa licznie zebranej widowni. GOK

ZDOBĄDŹ MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Uprzejmie prosimy wszystkie pary, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, o złożenie w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Psarach pisemnego lub osobistego zgłoszenia jubileuszu. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i są obywatelami polskimi.
Wymaganymi dokumentami do zgłoszenia są: 1) kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów, 2) wniosek o nadanie medalu
za długoletnie pożycie małżeńskie. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce około 6 miesięcy po złożeniu
wniosku, o czym jubilaci zostaną poinformowani pisemnie.
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KULTURA
Muzyczne spotkanie z „Pazurem”

3 kwietnia w Ośrodku Kultury w Preczowie odbył się koncert Romana
„PAZURA” Wojciechowskiego.

Podczas tego niedzielnego koncertu artyści zaprezentowali autorski
program z najnowszej płyty Romana
„Pazura” Wojciechowskiego pn. „Kurza twarz”. Słuchacze mieli okazję,
jako pierwsi w województwie śląskim,
posłuchać najnowszego dzieła tego
charyzmatycznego twórcy. Utwory w

dźwiękach bluesa, z elementami reggae, rocka i muzyki latynoamerykańskiej, utrzymane w akustycznej stylistyce, spotkały się z bardzo ciepłym
przyjęciem publiczności. Podczas koncertu, oprócz znakomitego wokalisty,
wystąpili Stanisław Witta oraz gościnnie Zbigniew Żabowski. GOK

Roman „Pazur” Wojciechowski

Historia Zespołu Śpiewaczego „STRZYŻOWICZANIE”
Początki Zespołu Śpiewaczego „Strzyżowiczanie” sięgają jesieni 2008 roku, kiedy to jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Strzyżowicach obchodziła jubileusz 90–lecia.

Zespół Śpiewaczy „Strzyżowiczanie” podczas jednego z występów

Właśnie z tej okazji członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Strzyżowicach
przygotowały występ wokalny, który
stał się inspiracją do założenia zespołu
w 2009 r. Dzięki prezeskom kół gospodyń, p. Piekarskiej i p. Zygmunt, grupa
wokalna miała próby raz w tygodniu w
szkole w Strzyżowicach, pod kierownictwem Donaty Michalak. W tym samym
roku zespół wystąpił na Festiwalu Pieśni Miłosnych i Zalotnych w Preczowie,
Dożynkach Gminnych, Święcie Pieczonego Ziemniaka w Strzyżowicach i Festiwalu Pieśni Maryjnych pn. „Królowej
Anielskiej Śpiewajmy” w Strzyżowicach,
gdzie zajął 3. miejsce. Zgromadzone
składki oraz wygrana pozwoliły na przeniesienie się zespołu do remizy OSP oraz
zakup akordeonu.

Następne lata były wyjątkowo pracowite. Grupa śpiewacza może pochwalić
się udziałem w wielu imprezach m.in.:
w nabożeństwie ekumenicznym w kościele polskokatolickim, w występach
z okazji Dnia Kobiet, podczas 35–lecia
Gminnego Ośrodka Kultury, Święta Pieczonego Ziemniaka, Święta Niepodległości, a także w IV Folkloriadzie Jurajskiej w Żarkach-Letnisku. W 2011 r. na
V Regionalnym Przeglądzie Kabaretów
w Gródkowie zespół zdobył wyróżnienie. Sporą promocję dla grupy stanowił
wyjazd do Sejmu RP na zaproszenie
posła Witolda Klepacza, gdzie panie
miały okazję zaprezentować swoje
umiejętności wokalne. Występu „Strzyżowiczan” nie zabrakło również na XXI
Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP

w Krynicy-Zdroju.
Z początkiem 2012 r. zespół wraz z
Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował I Wieczór Kolęd. Wtedy też zmienił
się instruktor warsztatów wokalnych –
zaczął je prowadzić Robert Król. Zespół
otrzymał w prezencie od Wójta Gminy
Psary nowy akordeon. Rok 2012 był dla
grupy czasem występów lokalnych.
Kolejne lata przyniosły ponowną zmianę prowadzącego – nowym instruktorem
został Włodzimierz Kotuła. Zespół brał
udział w licznych imprezach regionalnych i lokalnych, np. XVIII Regionalnych
Spotkaniach Zespołów Artystycznych
OSP w Wilczynie. W marcu 2014 r. grupa
wokalna otrzymał nagrodę od Starosty
Będzińskiego w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2015 r. po raz drugi zespół
wziął udział w VII Folkloriadzie Jurajskiej
oraz w XIX Regionalnych Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP w Wiśle.
Zespół Śpiewaczy „Strzyżowiczanie” swoimi występami uświetnia najważniejsze wydarzenia w gminie. Jest
także organizatorem oraz współorganizatorem wielu lokalnych imprez kulturalnych. Ponadto poprzez aktywną
współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach, grupa
przekazuje młodemu pokoleniu tradycje i ludowe zwyczaje. Red i JWoźniak.

klub przedstawicieli lokalnych organizacji
12 kwietnia założono Klub Przedstawicieli Regionalnych Organizacji, Stowarzyszeń i Towarzystw w Będzinie,
który ma nawiązywać do tradycji i spuścizny Jana Przemszy-Zielińskiego.

Na spotkaniu założycielskim wybrano trzyosobowy zarząd Klubu, w skład
którego weszli: przewodnicząca – Bożena Związek, wiceprzewodniczący –
Stanisław Góra i sekretarz – Bolesław
Ciepiela. Zatwierdzono jednogłośnie

program działalności organizacji. W
programie Klubu znalazło się wydawanie, w odstępach co pół roku (a
może nawet co kwartał) „Biuletynu
Zagłębiowskiego”. W publikacji tej,
wydawanej w nakładzie bibliofilskim,

zamieszczane będą teksty różnych
autorów, przede wszystkim członków
Klubu.
Kontakt z Klubem:
2016klub@gmail.com
JCz
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KULTURA
Masajowie w Psarach
Naprawdę warto było przybyć do sali bankietowej przy OSP w Psarach na
spotkanie z Anną Watołą, by przeżyć afrykańską przygodę z Masajami.

Wykład doktor Anny Watoły poświęcony Masajom

Uczestnicy zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Psarach mieli okazję dowiedzieć się między innymi: jak funkcjo-

nuje szkolnictwo na wyspie bez adresu,
czyli Wasini, jak tamtejsi ludzie żyją, jak
wyglądają ich domy i czym się zajmują.

Słuchacze mogli obejrzeć, dotknąć a nawet przymierzyć masajskie stroje, buty,
ozdoby – bardzo kolorowe i misternie
wykonane. Podziwiali z zachwytem:
rzeźby i... naturalnej wielkości nowonarodzoną żyrafę.
Doktor Anna Watoła opowiedziała o
pomocy okazanej tamtejszym dzieciom
i nauczycielom, o tym ile udało się już
zrobić – również dzięki zaangażowaniu
wielu ludzi. Jej pomoc i oddanie, wręcz
poświęcenie, zostały docenione przez
miejscowych kacyków (przywódców
plemienia). Od jednego otrzymała ziemię z życzeniem, aby w tym miejscu
doprowadziła do powstania szkoły na
wyspie.
Na koniec uczestnicy spotkania podarowali pani doktor paczkę dla jej podopiecznych – afrykańskich dzieci – z bezcennymi dla nich artykułami szkolnymi.
GBP

Rockandroll królował w GOLĄSZY
W niedzielne popołudnie, 24
kwietnia w sali widowiskowej OSP
Goląsza-Brzękowice rozbrzmiały
największe przeboje muzyki lat
50., 60. i 70.

Na scenie, licznie zebranym mieszkańcom, zaprezentował się zespół Bunga Band. Charyzmatyczne trio doświadczonych muzyków, specjalizujących się
w wykonywaniu utworów uznawanych
za największe rockandrollowe hity lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, nawiązujące stylem oraz klimatem do
tamtego okresu rozgrzało brzękowicką
publiczność do czerwoności.
W repertuarze niedzielnego koncer-

Rockandrollowy występ zespołu Bunga Band

tu znalazły się między innymi przeboje Elvisa Presley’a, The Beatles, Chucka
Berry’ego, Rolling Stones, T.Rex oraz

wielu innych. Całe show zespołu osadzone było w stylistyce i klimacie rockandrolla. GOK

Jubileuszowa 50. książka Bolesława Ciepieli
Bolesław Ciepiela opublikował swoją 50. książkę pod tytułem „Wspomnienia Zagłębiaka”. W sześciu rozdziałach tematycznych znajdziemy
wiele interesujących informacji o wartości historycznej.

Kolejne części tej publikacji noszą
tytułu: I - Z historii zagłębiowskich organizacji, II - Prawie wszystko o książkach,
III - Przemysł, IV - Rody i ludzie, V - Wydarzenia i jubileusze, VI - Wspomnienia

rodzinne. Warto wspomnieć, że ta 50.
książka B. Ciepieli zbiega się z jego benefisem – 85. rocznicą urodzin autora.
Klub Przedstawicieli Regionalnych
Organizacji, Stowarzyszeń i Towarzystw

w Będzinie przewidział spotkania autorskie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Będzinie (22 kwietnia), w
Bibliotece Gminnej w Psarach (20 maja)
i w Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu (9
czerwca). Warto się spotkać z autorem
podczas promocji jego książki i nabyć
ją (kontakt tel./fax: 32 360 55 63). JaCza

Książkowe spotkania z autorami
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania promujące książki
Szymona Hołowni oraz rodzimych twórców.
• 29 kwietnia o godz. 17:00 – spotkanie z Tadeuszem Trzcionką, autorem książki „Psary. Pochówki od najdawniejszych lat”
• 13 maja o godz. 17:00 – spotkanie z Szymonem Hołownią.
• 20 maja o godz. 17:00. – spotkanie z Bolesławem Ciepielą, autorem książki „Wspomnienia Zagłębiaka”.
Wszystkie spotkania autorskie będą miały miejsce w sali bankietowej w Psarach przy ul. Szkolnej 45. Wstęp wolny!
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INFORMACJE

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja
osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (II) współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa
zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w
wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.
Wartość projektu: 2.845.430,80 zł, w tym 2.418.616,20 wkład EFS
Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 212 osób powyżej
30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zakwalifikowanych
do I lub II profilu pomocy, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

3) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i
doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 37 osób;
4) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy – 45 osób;
Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 33% osób niepełnosprawnych, 30% osób długotrwale bezrobotnych, 38% osób o
niskich kwalifikacjach, 33% osób w wieku 50 lat i więcej oraz 39%
kobiet podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących
po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego
17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 203.
PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do
udziału w projekcie.
*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co
oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia
tj. osoby od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin).

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1) Staże – 120 osób, w tym 10 objętych również refundacją kosztów
opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do
7 roku życia lub osobami zależnymi;
2) Prace interwencyjne – 10 osób;

LAUREACI KRYSZTAŁÓW KULTURY: Bolesław Ciepiela

W styczniu br. Wójt Gminy Psary przyznawał premierowe nagrody w dziedzinie kultury. Wśród laureatów „Kryształów Kultury” znalazł się Bolesław Ciepiela, autor rozlicznych publikacji o lokalnej historii.

Bolesław Ciepiela jest autorem 49 książek, w tym 6 monografii o sołectwach
gminy Psary. W 2011 roku wydał książkę
pt. „Dawne, zapomniane kopalnie na terenie Ziemi Psarskiej”. Jest także autorem
licznych artykułów w prasie lokalnej.
Bolesław Ciepiela to działacz społeczny, znany i ceniony na terenie gminy i poza nią pisarz - regionalista oraz
kronikarz. Swoją olbrzymią wiedzą o
regionie chętnie dzieli się z młodzieżą
biorąc udział w licznych spotkaniach
organizowanych w placówkach oświatowych. Posiada wiele odznaczeń i
wyróżnień. W 2011 roku z okazji święta
górniczego „Barbórki” został podwójnie uhonorowany za wybitną działalność na rzecz zapisywania i promowania historii górnictwa węglowego w

Zagłębiu, tj. otrzymał Honorowy Kordzik Górniczy oraz stopień górniczy –
Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy nadany przez Ministra Gospodarki.
W listopadzie 2012 roku był organizatorem „X Zagłębiowskich Górniczych
Spotkań – po latach pracy”.
Wieloletnia działalność p. Bolesława
Ciepieli wymiernie przyczyniła się do
rozwoju kultury na terenie gminy Psary, a jego twórczość jest tak bogata,
że doczekała się naukowego opracowania, dzięki czemu powstała książka
„Bolesław Ciepiela. Monografia biobibliograficzna”, której autorem jest prof.
Zdzisław Gębołyś, przez niespełna 30
lat związany z Uniwersytetem Śląskim w
Katowicach, obecnie z Uniwersytetem
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Bolesław Ciepiela

SZANOWNEMU JUBILATOWI - BOLESŁAWOWI CIEPIELI
Z OKAZJI 85. URODZIN I JUBILEUSZU 50. KSIĄŻKI!
Kochany Tato Kochany Dziadku,
wiesz zapewne, że w naszych sercach zajmujesz szczególne miejsce,
Jesteś człowiekiem pracowitym, energicznym i zaradnym,
Doceniamy to i jednocześnie bardzo podziwiamy,
Pragniemy, aby ten entuzjazm do życia nigdy Cię nie opuszczał,
Abyś w zdrowiu, spokoju otoczony miłością i ciepłem rodzinnym,
Żył długo do Twoich upragnionych stu lat,
Wspierasz nas mocno w troskach dnia codziennego,
My też zawsze jesteśmy dla Ciebie podporą w każdej trudnej sytuacji,
Doceniasz nasz wkład w ciężką pracę i studia,

My doceniamy Twoje pasje i niesamowitą pracę literacką,
Słowa nie przekażą tego co czujemy,
często nie jesteśmy w stanie wyrazić naszych uczuć za ich pomocą,
Kochamy Cię całym naszym sercem.
Wszystkiego najlepszego. Gratulujemy także wydania Twojej 50 -tej
jubileuszowej książki pt. „Wspomnienia Zagłębiaka”. Życzymy nadal
lekkiego pióra abyś mógł tworzyć - ocalając od zapomnienia.
Z życzeniami i gratulacjami,
córka Beata oraz wnuk Jakub z narzeczoną Klaudią.
Gródków, dnia 24 kwietnia 2016 roku.
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SPORT
Angelika Wątor Mistrzynią Polski Młodzieżowców
16 i 17 kwietnia w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Polskiego Związku Szermierczego, na których startowała utytułowana
szablistka z naszej gminy Angelika Wątor i po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł
Mistrzyni Polski w swojej kategorii.

Angelika na starcie była zwolniona z
walki eliminacyjnej o dostanie się do
czołówki 16 osób walczących o tytuł, z
racji swoich wcześniejszych osiągnięć
w sezonie. W swojej pierwszej rundzie
nasza reprezentantka wygrała z Natalią
Walas. Następnie zwyciężyła nad tegoroczną mistrzynią Polski juniorów Sylwią
Matuszak. W walce półfinałowej Angelika pokonała swoją klubową koleżankę z
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego

– Karolinę Walczak. Natomiast w finale
szablistka z Preczowa wygrała z Karoliną
Cieślar – brązową medalistką Mistrzostw
Europy juniorów, również przedstawicielką tego samego klubu z Zagłębia. W
klasyfikacji końcowej znalazły się aż 33
szablistki.
Serdecznie gratulujemy Angelice wygranej i trzymamy kciuki za awans do reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w
Rio w 2016. Red.

Tegoroczni mistrzowie szabli:
Angelika Wątor i Jakub Ociński

Monika Szczęsna na Halowych Mistrzostwach Świata
Monika Szczęsna, nasza lekkoatletka z Sarnowa, zwyciężyła w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów
w Toruniu (5-7 marca), dzięki czemu wywalczyła sobie miejsce w składzie reprezentacji Polski na Halowe
Mistrzostwa Świata w Portland w USA (17-20 marca).

Monika Szczęsna

Monika Szczęsna przed wyjazdem
na Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów wzięła udział w trzytygodniowym
zgrupowaniu w Afryce, po którym nie

czuła się najlepiej. Pomimo osłabienia,
postanowiła powalczyć o wyjazd na
prestiżowe zawody na Halowe Mistrzostwa Świata na drugiej półkuli. Poziom
zawodów w Toruniu był bardzo wysoki,
ale ostatecznie Monika się nie poddała i
udało się jej zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, które poprzedzało 10–
dniowe zgrupowanie klimatyczne w San
Diego w Kalifornii.
Decyzja o ostatecznym wyborze składu do biegu zapadła w dniu zawodów
w USA. Na bieżni pojawiły się zatem zawodniczki, które aktualnie prezentowały najwyższa formę i były w najlepszym
stanie zdrowia. Niestety Monika nie znalazła się w tym gronie. Jednakże mieszkanka Sarnowa nie straciła entuzjazmu:
Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w
Mistrzostwach Świata w USA i przeżyć te

wszystkie emocje. Z tych zawodów wracam jednak ze srebrnym medalem. Wielkim zaskoczeniem i dużą radością jest dla
mnie fakt, że wreszcie cały nasz zespół lekkoatletyczny został doceniony, a nie tylko
startujące w danym dniu zawodniczki, tak
jak odbywa się to w innych dyscyplinach.
Monika, zapytana przez redakcję Głosu Gminy Psary o dalsze plany, odpowiedziała: „Teraz kilka dni w domu przeznaczam na odpoczynek, a Portland było,
jedynie etapem w drodze do celu. Na
początku kwietnia ruszam na kolejne
zgrupowanie, by kontynuować przygotowania do walki o tzw. minimum na
Igrzyska w Rio de Janeiro, które odbędą
się już w sierpniu tego roku. Sukces to
nie tylko ciężka praca, ale i wsparcie narzeczonego, rodziny, przyjaciół, gminy
Psary oraz firm sponsorskich”. Red.

X FIELD TRIALSY PSARY 2016
17 kwietnia na terenie gminy Psary odbyły się po raz
dziesiąty Międzynarodowe Field Trialsy, czyli zawody
psów tropiących.

Honorowy patronat nad imprezą objął między innymi Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Podobnie jak w poprzednich latach, psy uczestniczące w zawodach zaprezentowały wysoki
poziom w próbach polowych. Konkurs od lat cieszy się niezmienną popularnością wśród hodowców, co jest wynikiem
sprawnej organizacji ze strony Okręgowej Rady Łowieckiej i
Komisji Kynologicznej w Katowicach oraz działaczy z Koła Łowieckiego „Gwardia”, na którego terenie odbywają się zawody. Warto też dodać, że z roku na rok przybywa osób zainteresowanych konkursem. W bieżącej edycji na listach znalazło się
40 wyżłów ras angielskich i kontynentalnych.
W skład komisji sędziowskiej weszli: Andrzej Brabletz –
przewodniczący, Leszek Salamon, Zbigniew Skrzek oraz

Uczestnicy zawodów psów tropiących w Psarach

Wojciech Tarnowski. Nagrody ufundowali: prezes Okręgowej Rady Łowieckiej – Jan Suchorończak, przewodniczący
Związku Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach – Jerzy Żagiell, Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń,
a także Jagul i Sznupa – producenci akcesoriów i karmy dla
zwierząt. Czekamy na kolejna edycję konkursu!
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Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary

17 kwietnia miał miejsce doroczny turniej tenisa stołowego dla mieszkańców gminy. Zawody rozgrywano na sali gimnastycznej Gimnazjum im.
marszałka J. Piłsudskiego w Psarach. Tradycyjnie patronat nad wydarzeniem objął Wójt Tomasz Sadłoń.

Pierwsze rozgrywki podczas tegorocznego gminnego turnieju tenisa stołowego

Do rywalizacji przystąpiło 48 osób
w 10 kategoriach. Najliczniejsze były
reprezentacje chłopców ze szkół podstawowych. Po wielu zaciętych setach
i wyśmienitej zabawie w duchu fair
play wyłoniono następujących zwy-

cięzców. W grupie kobiecej kolejne
lokaty zajęły: w kat. SP klasy I-III – 1.
Osowska Nadia; kat. SP klasy IV-VI – 1.
Sara Wiktoria, 2. Olesiak Emilia, 3. Lis
Paulina; kat. Gimnazjum – 1. Jęsiek Alicja, 2. Pierzchała Agnieszka, 3. Lis Pau-

lina; kat. do 30 r. ż. – 1. Nawrot Anna.
Pozostałych miejsc w grupach żeńskich nie przyznano z powodu braku
większej liczby uczestniczek w danych
kategoriach. Wśród panów poszczególne miejsca przypadły: w kat. SP
klasy I-III – 1. Białas Jan, 2. Makulski Patryk, 3. Sztuka Kacper; kat. SP klasy IV-VI – 1. Jęsiek Jakub, 2. Miąsko Michał,
3. Niesiołowski Ksawery; kat. Gimnazjum – 1. Pierzchała Michał, 2. Witek
Mateusz, 3. Gawlikowski Przemysław;
kat. do 30 lat – 1. Duch Adam, 2. Osada
Mateusz, 3. Fickowski Michał; kat. do
50 lat – 1. Skotnicki Andrzej, 2. Pyrzyk
Tomasz, 3. Kotuła Rajmund; kat. powyżej 50 lat – 1. Sadłoń Jerzy, 2. Sibelak
Ireneusz, 3. Woźniak Tadeusz.
Organizatorami tej imprezy sportowej były: Urząd Gminy Psary, Gminny
Ośrodek Kultury oraz UKS Gimnazjum.
Zawody, jak co roku, przyczyniły się
do popularyzacji tenisa stołowego
wśród mieszkańców oraz rozwijania
zainteresowań sportowych, a także
były formą promocji aktywnego, zdrowego stylu życia. Red.

Gminny turniej szachowy w Gródkowie
2 kwietnia miłośnicy „królewskiej gry” zjechali do Ośrodka Kultury w
Gródkowie na Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary.

Laureaci turnieju szachowego pod patronatem Wójta Gminy Psary

Były to pierwsze tego typy zawody
zorganizowane w naszej gminie. W
turnieju dominowała kategoria dorosłych, a uczestnicy rozgrywali partie według zasady „każdy z każdym”.
Wszystkie rozgrywki wymagały od
szachistów niezwykłego skupienia
oraz rozważnego stawiania figur.
Emocjonujące partie zakończyły
się ostatecznie zwycięstwem Rafała
Bargieła, który został mistrzem tegorocznego turnieju. 2. miejsce zajął
Henryk Czapla, a na 3. lokacie uplasował się Waldemar Łągowik. Honorowy patronat nad rozgrywkami objął Wójt Gminy Psary, który wręczył
zwycięzcom pamiątkowe puchary
oraz dyplomy.
Red.

