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egzemplarz bezpłatny

W PSARACH POWSTAJE PARK LOGISTYCZNY DL INVEST
Trwa budowa hali magazynowej w Psarach przy ul. Akacjowej, która powstaje w ramach Parku Logistycznego
firmy DL Invest. To trzecia hala, po Lidlu i FM Logistic, powstająca w ostatnich 2 latach w gminie Psary.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wspomnianego przedsięwzięcia została wydana przez psarski samorząd
w lipcu 2016 r. We wrześniu 2017 r. ruszyła budowa hali magazynowej wysokiego składowania o powierzchni
11 172 m². Najemcami powstającego
obiektu będą firmy z branży logistycznej. Planowany termin oddania
hali do użytku to II lub III kwartał
2018 r.
Powstający w Psarach Park Logi-

styczny składać się będzie z kilku
hal magazynowych wysokiego składowania wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, dwoma portierniami
oraz infrastrukturą techniczną: drogami wewnętrznymi, parkingami,
placami manewrowymi i pompownią przeciwpożarową. Zespół hal
obejmować będzie budynki o łącznej powierzchni wynoszącej około
209 000 m² i wysokości około
15 m. Budynki podłączone zostaną do
projektowanych na terenie inwestyTrwa budowa pierwszej hali

W Psarach powstaje Park Logistyczny DL Invest

cji instalacji wodno-kanalizacyjnych
oraz elektrycznych. Docelowo zatrudnienie w parku znajdzie około 1000
pracowników, zarówno biurowych jak
i magazynowych.
Warto zaznaczyć, że bezpośrednią komunikacją parku z trasą DK 86
zapewni, wybudowany we wrześniu
2016 r., bezkolizyjny węzeł komunikacyjny. Rozpoczęcie budowy kolejnego obiektu, który wejdzie w skład
powstającego Parku Logistycznego
planowane jest na przełomie kwietnia i maja tego roku. Red.
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INWESTYCJE
PODPISANO UMOWĘ NA ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA BYŁEJ SZKOŁY W
MALINOWICACH
23 marca psarski samorząd podpisał umowę na zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Malinowicach.
Koszt inwestycji wynosi blisko 715 tys. zł, z czego około 370 tys. zł stanowi pozyskana unijna dotacja.
Obiekt zyska krąg ogniskowy o
średnicy 4,5 m, murowany grill na
fundamencie żelbetonowym oraz
dwie zadaszone altany w kształcie
ośmioboku i powierzchni 40 m². W
każdej altanie zostanie wykonana instalacja elektryczna.
Na terenie powstanie nowe
ogrodzenie z bramą i dwiema
furtkami,
oświetlenie,
monitoring, chodniki oraz dwa parkingi
z 24 miejscami postojowymi. Pojawią
się ławki, kosze na śmieci oraz poidełko. Ponadto zostaną przebudowane
przyłącza gazu i wody, stary zbiornik
na nieczystości zostanie zastąpiony
nowym i powstanie wiata na kontenery do gromadzenia nieczystości.
Na wykarczowanym terenie zostanie
zasiana trawa oraz zostaną posadzone drzewa i krzewy. Przedsięwzięcie
Już wkrótce przy byłej szkole w Malinowicach pojawi się m.in. grill
przewiduje także przebudowę dwóch
i krąg ogniskowy
zjazdów publicznych z ulicy Szkolnej
oraz peronu przystanku wraz z wymianą wiaty.
- Bardzo się cieszę, że już wkrótce powstanie w Malinowicach miejsce do wspólnego wypoczynku na
świeżym powietrzu. - mówi Teresa Olesińska, przewodnicząca Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Malinowicach. - Na pewno chętnie i często będą korzystali z niego mieszkańcy naszego sołectwa
i wszyscy seniorzy należący do Koła.
Wykonawcą inwestycji jest firma
„DUET” Usługi Drogowo-Mostowe
mgr inż. Grzegorz Loranty z Zawiercia, a jej koszt wynosi 714 407,60 zł. 4
października 2017 r. psarski samorząd
podpisał umowę na unijną dotację
tego przedsięwzięcia w wysokości
367 755 zł w ramach Lokalnej Grupy
Działania „Brynica to nie granica”.
Powstaną również takie same altany, jak ta obok boiska wielofunkcyjnego
Przewidywany termin zakończenia
w Goląszy Górnej
prac to 31 sierpnia. Red.
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INWESTYCJE
RUSZYŁ REMONT W BUDYNKU REMIZY OSP W PRECZOWIE
W marcu rozpoczęto prace remontowe związane z aranżacją sali bankietowej i montażem systemu klimatyzacji
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie.
Podczas dotychczasowych prac
skuto stare tynki ze ścian i rozpoczęto układanie płytek. W sali bankietowej zdemontowano stary sufit i rozpoczęto montaż nowego.
W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie modernizacja sali
bankietowej o powierzchni 222 m².
Na ścianach wykonane zostaną gładzie gipsowe, które następnie będą
pomalowane farbami lateksowymi.
W miejscu podwieszanego sufitu kasetonowego pojawi się podwieszany
sufit z płyt gipsowo-kartonowych. W
sali powstanie nowa instalacja elek-

W sali bankietowej zdemontowano stary sufit

W pomieszczeniach na parterze
rozpoczęto układanie płytek

tryczna, oświetlenie i nagłośnienie.
Zostanie również zamontowany projektor multimedialny z ekranem, a na
scenie pojawią się kotary.
Niezwykle ważnym elementem
inwestycji jest montaż systemu klimatyzacji. W budynku remizy OSP
odbywają się spotkania z mieszkańcami, koncerty oraz zajęcia Gminnego Ośrodka Kultury, dlatego też
dotychczasowy brak klimatyzacji
stanowił duży problem.

Ponadto przedsięwzięcie przewiduje modernizację kuchni, spiżarni
i magazynu podręcznego. W pomieszczeniach tych zostaną wymienione istniejące wykończenia ścian
i posadzek oraz zostaną skute stare
płytki.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest
firma INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba z Bytomia, a jego koszt wynosi 347 891, 68 zł. Zgodnie z umową
prace potrwają do 29 czerwca. Red.

W DĄBIU CHROBAKOWYM POWSTANIE PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
21 marca podpisano umowę na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dąbiu Chrobakowym.
Inwestycja przewiduje budowę placu zabaw o nawierzchni z trawy syntetycznej z dwiema strefami dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat oraz od 5 do
12 lat. W strefie pierwszej przeznaczonej dla młodszych dzieci pojawi
się: dwuosobowa huśtawka, zestaw
zabawowy m.in. z wieżą, zjeżdżalnią,
panelem edukacyjnym i windą do
piasku, bujak z siedziskiem w kształcie rakiety oraz karuzela. W drugiej
strefie dla starszych dzieci znajdzie
się: zestaw zabawowy m.in. z wieżą,
zjeżdżalnią, drabinką linową, ścianką
wspinaczkową i zjazdem strażackim,
tablica do rysowania kredą oraz urządzenie typu „bocianie gniazdo”. Po-

jawi się również siłownia zewnętrzna
z takimi urządzeniami jak: wahadło
i twister, ławka i podciąganie nóg, orbitrek i biegacz oraz wioślarz i prasa
nożna. Powstanie strefa street workout składająca się z dwóch równoległych poręczy, urządzenia z drabinką
ukośną, rurką i uchwytami do podciągania, urządzenia z drążkami do podciągania oraz urządzenia z pionową
rurką.
Ponadto pojawią się chodniki
z kostki betonowej i utwardzony plac
ze stojakiem na rowery. Teren zyska
ogrodzenie, zasilanie elektryczne
i oświetlenie, ławki i kosze na śmieci.
W ramach zadania zostanie również

wykonana droga dojazdowa do placu
zabaw o długości 84 m oraz parking
o nawierzchni żwirowej z 7 miejscami
postojowymi, w tym z 1 dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja jest możliwa dzięki Marii
i Marcinowi Mularskim, którzy darowizną przekazali gminie Psary działkę w Dąbiu Chrobakowym, na której
powstanie wspomniany plac zabaw
i siłownia zewnętrzna.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest
Firma Budowlana Q-BUD Janusz Kułach z Balina, a jego koszt wynosi
389 455,06 zł. Zgodnie z umową prace potrwają do 16 lipca. Red.
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INWESTYCJE
PRACE PRZY PRZEBUDOWIE I TERMOMODERNIZACJI REMIZY OSP W GÓRZE SIEWIERSKIEJ IDĄ PEŁNĄ PARĄ
Trwa przebudowa i generalny remont połączony z termomodernizacją budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górze Siewierskiej. Powstało już zaplecze sceny, wymieniono większość okien oraz rozpoczęto tynkowanie ścian.
Podczas dotychczasowych prac
w sali widowiskowej wybudowano
zaplecze sceny, a w pomieszczeniach
sanitarnych i zaplecza kuchennego
wykonano wylewki z izolacjami termicznymi. W budynku zakończono
skuwanie starych tynków ze ścian,
sufitów oraz okładzin posadzek. Następnie na ścianach ułożono instalację elektryczną oraz rozpoczęto
tynkowanie. Na ścianie, na której zostanie zamontowana fototapeta wykonano okładziny z płyt kartonowo-gipsowych. Wymieniono większość
okien, z dachu zerwano stare ocieplenie z płyt wiórowych i pokrycie
z papy termozgrzewalnej, a następnie ułożono część nowego docieplenia wraz z papą podkładową.
Wkrótce w Górze Siewierskiej
powstanie nowoczesny budynek
z salą widowiskową
Do końca lipca, powstanie nowoczesny budynek z salą widowiskową,
zespołem pomieszczeń usług kulturalnych oraz zapleczem kuchennym
o łącznej powierzchni 753,38 m².
W budynku został zaprojektowany
nowy, funkcjonalny układ. Lokalizacja wejścia głównego pozostanie
bez zmian, natomiast zostaną przebudowane schody zewnętrzne oraz

W sali bankietowej powstało zaplecze sceny

zostanie dobudowany podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Z holu będzie można wejść do: toalety męskiej,
damskiej i dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia zaplecza gospodarczego oraz sali głównej. W centralnej części holu powstanie szatnia.
W pełni wyposażony budynek
zyska zupełnie nowy wygląd
W sali widowiskowej usytuowana
będzie scena oraz oświetlona antre-

Na ścianach ułożono instalację elektryczną

sola. Na bocznej ścianie pojawi się
fototapeta przedstawiająca panoramę gminy Psary. Ponadto obiekt
zyska w pełni wyposażoną kuchnię
z zapleczem socjalnym, magazynem
oraz pomieszczeniem przygotowalni i zmywalni. Warto zaznaczyć, że
będzie to kuchnia, której wyposażenie i układ pomieszczeń spełni standardy dobrej praktyki higienicznej
i produkcyjnej. Dzięki temu możliwe
będzie nie tylko przygotowywanie
posiłków, ale także magazynowanie
produktów zgodnie z wytycznymi
Głównego Instytutu Żywności i Żywienia. Dodatkowo rozbudowane
zostanie zaplecze sanitarne obiektu
i pomieszczenie klubowe dla młodzieży połączone z salą komputerową.
Wymienione zostaną wszystkie
instalacje, drzwi i okna
W budynku wymienione zostaną wszystkie instalacje: wodnokanalizacyjna, sanitarna i CO,
elektryczna oraz oświetlenia. Zamontowana zostanie instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej
i klimatyzacja. Ponadto projekt przewiduje wymianę wszystkich drzwi
i okien oraz demontaż płytek i posadzek. Na podłogach położona zostac.d. na str. 5

INWESTYCJE
c.d. ze str. 4

nie wykładzina o podwyższonej odporności na ścieranie, a w kotłowni
i pomieszczeniach technicznych posadzka ceramiczna.
Do ogrzewania zostaną użyte
m.in. odnawialne źródła energii
Źródłem ciepła budynku będzie
własny kocioł gazowy, usytuowany
w pomieszczeniu kotłowni oraz odnawialne źródła energii w postaci
pompy ciepła. Z zewnątrz obiekt
zostanie ocieplony wełną mineralną
i styropianem.
Wykonawcą inwestycji jest BIURO
SERWIS Izabela Jędrzejewska z Katowic, a jej koszt to 2 249 332,08 zł.
Gmina Psary otrzymała gwarancję
dotacji tego przedsięwzięcia z Metropolitalnego Funduszu Solidarności
w kwocie 1 mln zł oraz złożyła wniosek o unijne dofinansowanie w wysokości 517 236,39 zł. Zgodnie z umową
prace potrwają do końca lipca. Red.

Wizualizacja budynku po kompleksowej termomodernizacji

IV NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
kach mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Wniosek
o przyznanie dotacji mogą zgłaszać mieszkańcy gminy, którzy zamierzają wykonać w budynku
mieszkalnym instalacje odnawialnych źródeł energii
tj. instalacje kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pompy ciepła.

Od 12 marca do 13 kwietnia trwa IV nabór wniosków na przyznanie dotacji mieszkańcom gminy,
którzy planują instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pompy ciepła.
Dofinansowaniem mogą być objęte również budynki, w których jest prowadzona działalność
gospodarcza. O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne
źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Psary” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem
projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w budyn-

Wysokość dofinansowania to 85 %, jednak nie więcej
niż:
• 12 750,00 zł brutto w przypadku instalacji solarnej,
• 17 000,00 zł brutto w przypadku instalacji fotowoltaicznej,
• 30 000,00 zł brutto w przypadku instalacji pompy
ciepła,
• 2 000,00 zł brutto w przypadku kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji przewidziana jest osobno. Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regulamin przyjęty
uchwałą UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018 RADY GMINY PSARY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób
fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej
uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl oraz w Urzędzie Gminy w Psarach
– pokój 209, e-mail: psary@semperpower.pl
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INFORMACJE
WRĘCZONO WYRÓŻNIENIA „SAMORZĄDOWIEC ROKU 2017”
1 marca w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich,
wręczono pamiątkowe statuetki oraz okolicznościowe pierwsze strony Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” 41. włodarzom, którzy zostali uhonorowani tytułem „Samorządowca Roku 2017”. W gronie laureatów znalazł się wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.
Tytuł „Samorządowca Roku” jest
przyznawany od kilku lat przez redakcję „Wspólnoty” osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei
samorządności lokalnej. W tym roku
redakcja wyróżniła nim wszystkich
wójtów, burmistrzów i prezydentów,
którzy przyczynili się do powstania
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
„O naszym wyborze zdecydowała prowadzona od wielu lat oddolna
współpraca tych samorządowców,
ich skuteczny lobbing za ustawą, na
podstawie której powołano metropolię, szybkie i zgodne wyłonienie
organów nowej instytucji - postawa,
którą streściliśmy w laudacji łacińskim
zwrotem viribus unitis – wspólnymi
siłami – zasługuje na promowanie
w całym środowisku samorządo-

Laureaci otrzymali okolicznościowe pierwsze strony „Wspólnoty”

wym” - uzasadnia swój wybór redakcja czasopisma.
Pamiątkowe statuetki oraz okolicznościowe pierwsze strony „Wspólno-

ty” wyróżnionym włodarzom wręczył
Janusz Król, redaktor naczelny Pisma
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Red.

NOWY INKASENT POBIERA OPŁATY ZA WODĘ
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach uprzejmie informuje, iż z dniem 12 marca
2018 r. pracę na stanowisku inkasenta rozpoczął Dariusz Bochniak.
Inkasent posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywanych czynności i przejął rejon dotychczasowego inkasenta, który przeszedł na emeryturę - Mirosławy
Sokołowskiej, tj. sołectwo Brzękowice Górne, sołectwo Gródków ulice: Dojazdową,
Górną, Grodziecką, Kolejową, Kwiatową, Leśną, Pokoju, Polną, Południową, Poprzeczną,
Spokojną, Wspólną, Wschodnią, Zwycięstwa, sołectwo Psary ulice: Akacjową, Boczną,
Górną, Graniczną, Grabową, Gródkowską, Irysów, Kasztanową, Kolejową, Kamienną, Leśną, Łączną, Łąkową, Malinowicką, Polną, Reymonta, Szkolną, Wolności, Wspólną, Wiejską, Zwycięstwa, sołectwo Strzyżowice ulice: Belną, Boczną, Cichą, Graniczną, 1 Maja,
Ogrodową, Parkową, Podwale, Przygon, Rogoźnicką, Szopena, Szosową, Żwirową oraz
ulice: Szybowcową i Strzyżowicką.
Uprzejmie prosimy o umożliwienie Dariuszowi Bochniakowi dokonywania odczytów na Państwa posesjach.
Ponadto informujemy, że monterzy działu sieci jak również inkasenci Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 2180) , w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach
odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust.
1, tak stanowi.
Tożsamość pracownika można potwierdzić telefonicznie pod numerem telefonu 32 360 16 70.
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INFORMACJE
TRWA KOMUNIKACYJNA REWOLUCJA W GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać wspólny cennik dla biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych
i kwartalnych.

- Po wprowadzeniu wspólnych biletów jednorazowych, przed nami
ciąg dalszy komunikacyjnej rewolucji,
sprawiającej, że podróżowanie komunikacją miejską po Metropolii będzie
jeszcze prostsze. Od 1 kwietnia zaczną
obowiązywać nowe, wspólne bilety
okresowe – zapowiada Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Ujednolicenie taryf jest możliwe dzięki
porozumieniu, które w połowie grudnia zostało zawarte pomiędzy Metropolią, a trzema organizatorami transportu publicznego – KZK GOP, MZK
Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry.
Jakie czekają nas zmiany? O tym
trzeba pamiętać!
1. Wspólne bilety okresowe trafią
do przedsprzedaży w połowie marca.
Już wtedy będzie można doładować
nimi swoją kartę ŚKUP, ale trzeba pamiętać, że tak kupiony bilet będzie
można aktywować najwcześniej
1 kwietnia. Wtedy też rozpocznie się
jego ważność. Papierowe odpowiedniki tych biletów (dotyczy to pasażerów MZK Tychy) trafią do sprzedaży
pod koniec marca.

2. Nowa taryfa oznacza nowe cenny. Większość pasażerów odczuje te
zmiany w swojej kieszeni, bo ich bilety stanieją. Dla przykładu bilet na
jedno miasto (autobusy, tramwaje,
trolejbusy) będzie kosztował 93 zł
(w KZK GOP bilet autobusowo-tramwajowy na jedno miasto kosztuje
w tej chwili 122 zł, w MZK – 93 zł); bilet na całą sieć (na dwie i więcej gmin;
na autobusy, tramwaje, trolejbusy)
według nowego, ujednoliconego
cennika będzie kosztował 138 zł (jego
aktualna cena w KZK GOP to 144 zł).
W niektórych przypadkach bilety nieco zdrożeją, ale w zamian pasażerowie zyskają możliwość podróżowania
(bez limitu przejazdów) po znacznie
większym obszarze niż dotychczas.
Dla przykładu bilet miesięczny w MZK
Tychy na dwie i więcej gmin (autobusy
i trolejbusy) będzie kosztował 126 zł,
a według starego cennika kosztował
– 120 zł.
3. W sprzedaży nie będą już dostępne bilety KZK GOP z limitem
przejazdów. Dlaczego? Celem jest
uproszczenie taryfy oraz jej maksymalna integracja pomiędzy trzema

organizatorami transportu w Metropolii. Pasażerowie kupując dany bilet
okresowy zyskają za to nielimitowaną
możliwość podróżowania autobusami, tramwajami i trolejbusami.
4. Ze względu na to, że w taryfie
nie będzie już biletów okresowych
z limitem przejazdów, nie będzie potrzeby rejestrowania swojego wejścia
i wyjścia z autobusu. A co za tym idzie
– zniesiona zostanie promocja dla pasażerów (rabat podczas zakupu kolejnego biletu), którzy „odbijali” w ten
sposób swoje karty.
5. Docelowo od 1 lipca znikną ze
sprzedaży papierowe wersje biletów
okresowych. Dotyczy to pasażerów
MZK Tychy, gdzie takie bilety są dotychczas w dystrybucji. Przypomnijmy, że ponad rok temu papierowe
bilety okresowe w KZK GOP i MZKP
Tarnowskie Góry zostały stopniowo
wycofane ze sprzedaży. Podobnie będzie teraz w MZK Tychy. Oznacza to,
że od 1 kwietnia nie będzie można już
kupić papierowego biletu kwartalnego, a od 1 czerwca – papierowego
biletu miesięcznego. Zachęcamy, aby
c.d. na str. 8
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c.d. ze str. 7

już teraz wyrobić sobie kartę ŚKUP.
6. Co w sytuacji, gdy nasz bilet miesięczny lub kwartalny straci ważność
dopiero po 1 kwietnia? Czy będzie
można na jego podstawie podróżować również pojazdami wszystkich
trzech organizatorów? Oczywiście, że
tak! Trzeba jednak pamiętać, że w KZK
GOP dotyczy to elektronicznych biletów bez limitu przejazdów. Powodem
jest brak odpowiednich czytników
karty ŚKUP w pojazdach MZK Tychy,
dzięki którym będzie można zarejestrować swoje wejście i – tym samym
- „skasować bilet”. Pracujemy nad

tym, aby pierwsze kasowniki ŚKUP
w MZK Tychy zostały zainstalowane
jeszcze w tym roku.
7. Pasażerowie rozpoczynający
swoją podróż w pojazdach MZK Tychy, muszą pamiętać aby kupić bilet
ważny „od daty”, a nie „od pierwszego skasowania”. Powodem jest brak
kasowników ŚKUP, które są konieczne, by aktywować bilet „od pierwszego skasowania”.
8. Należy pamiętać, że każdy bilet
kupiony przez Portal Klienta (strona
internetowa) – również ten „od daty”
– musi zostać przyłożony do czytnika
ŚKUP, żeby bilet z systemu centralne-

go (gdzie zapisuje się podczas zakupu), zakodował się bezpośrednio na
karcie ŚKUP. Mówiąc obrazowo – chodzi o to, aby bilet z „chmury” został
„uziemiony” w karcie ŚKUP. Powstaje
aplikacja dla kontrolerów MZK Tychy,
aby mogli to zrobić zdalnie podczas
kontroli biletów w autobusie.
9. Dzieci i młodzież do 16 lat jeżdżą
bezpłatnie.
Przypominamy
o wyrobieniu karty ŚKUP, ponieważ to
na niej kodowana jest ta ulga. Okres
przejściowy, w czasie którego uprawnienie to jest honorowane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, trwa
do końca marca. GZM

„ROZWIŃMY SKRZYDŁA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PSARACH
Szkoła Podstawowa w Psarach otrzymała dofinansowanie do projektu „Rozwińmy skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Dzięki temu od semestru zimowego odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów.
Projekt skierowany jest zarówno do
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które wymagają indywidualizacji w nauce i bezpośredniego wsparcia,
jak i uczniów szczególnie uzdolnionych,
którzy chętnie rozwijają swoje zainteresowania. Z pozyskanego dofinansowania korzystają dzieci i młodzież, którzy
uczęszczają do I i VII klasy szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji oraz łagodzenie

trudności w nauce poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
„Rozwińmy skrzydła” umożliwia prowadzenie m.in. zajęć logopedycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych,
socjoterapeutycznych i psychologicznych.
Odbywają się również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: czytania i pisania, matematyki i j. angielskiego oraz
warsztaty: matematyczno-przyrodnicze,
z informatyki z elementami robotyki,
j. angielskiego i edukacyjno-wyjazdowe.
Projekt umożliwia poszerzanie swojej
wiedzy i podnoszenie kompetencji za-

wodowych przez nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych
z uczniami posiadającymi specjalne
potrzeby oraz w zakresie stosowanych
metod wychowawczo-rozwojowych. Pozyskane środki pozwolą także na zakup
materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z uczniami.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jego
wartość wynosi 293 316,88 zł, z czego aż
263 985,19 zł stanowi pozyskana przez
psarski samorząd dotacja. Red.

II COLLOQUIUM – PRZYSZŁOŚĆ ŚLĄSKICH MIAST
28 lutego w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się II Colloquium – Przyszłość śląskich miast. Tegoroczna
edycja odbyła się pod hasłem „Nowa urbanizacja na starym podłożu”. Wśród prelegentów był wójt gminy Psary
Tomasz Sadłoń.
Colloquium zostało zorganizowane
w ramach jubileuszu 60-lecia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju Polskiej Akademii Nauk. Podczas
konferencji wymieniono poglądy m.in.
na temat przebiegu i kształtu procesów
suburbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji w regionie zurbanizowanym oraz
zaprezentowano nowe idee i różne perspektywy kształtowania nowej urbanizacji w powiązaniu z tworzeniem się
nowej gospodarki w regionie. W panelu
na temat nowej urbanizacji w perspektywie architektonicznej wśród prelegentów był wójt Tomasz Sadłoń.
Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut

Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice, Komitet

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, przy współudziale
Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Red.

Wójt Tomasz Sadłoń podczas prelekcji
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Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie
wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach
rolnych. Taka sytuacja związana jest z wypalaniem
suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym
materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem
pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny
jest człowiek.
W roku 2017 na terenie powiatu będzińskiego odnotowano ogółem 2420 interwencji, z których 825 stanowiły pożary, a blisko połowa, bo aż 386 zdarzeń to pożary
traw. Niestety, wśród wielu ludzi nadal panuje mylne
przekonanie, że wypalanie suchej trawy użyźni w na-

turalny sposób glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy. Skutek tych działań jest
zupełnie odwrotny, w trakcie niewielkiego pożaru do
atmosfery emitowanych jest wiele szkodliwych dla człowieka związków, ponadto na skutek oddziaływania ognia
i wysokiej temperatury giną wszelkie mikroorganizmy
odgrywające bardzo ważną rolę w ekosystemie. W trakcie
pożaru śmierć lub obrażenia mogą ponieść zarówno ludzie jak i zwierzęta. Wypalanie traw jest prawnie zabronione, informacje na ten temat znajdują się w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. 2013 r. poz. 627):
• art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary
podlega karze aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2100),
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy
lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia
poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego
płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.) – kara aresztu,
nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1
może wynosić od 20 do 5000 złotych.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

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. Medale przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymaganymi dokumentami do zgłoszenia są:
1) kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów,
2) wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Wręczenie medali nastąpi na uroczystości, na którą

wszyscy Jubilaci zostaną zaproszeni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Psarach, ul. Malinowicka 4, tel. 32 29 44 926.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UNICEF „SPRAW, ABY
DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ”

Po
raz
czwarty
uczniowie
i przedszkolacy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach realizowali projekt edukacyjny UNICEF. W bieżącym roku
wszystkie grupy przedszkolne (5)
i klasy szkolne (12) zapoznały się
z materiałem zamieszczonym na
płycie „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia na temat sytuacji dzieci
w Syrii. Dodatkowo dzieci poznawały sytuację rówieśników na różnych

kontynentach. Przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem „Dzieci
Świata”. Wystawa wyróżnionych prac
miała miejsce podczas uroczystości środowiskowej „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” w dniu
20 marca 2018 r., która odbyła się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie. Podczas uroczystości uczniowie i przedszkolacy zaprezentowali
swoim rodzicom i zaproszonym gościom program artystyczny „Planety,
rakiety, o rety!” prezentujący tańce

i piosenki z różnych stron świata.
Podczas koncertu zaprezentowano
filmy promujące projekt oraz przeprowadzono zbiórkę funduszy na
rzecz dzieci z Syrii, w postaci cegiełek
(o wartości 10 zł) zawierających informacje o przeprowadzanej akcji charytatywnej i logo UNICEFU. Zebrana
kwota w wysokości 1 540 zł, została
wpłacona na konto Stowarzyszenia
UNICEF Polska. ZSP Strzyżowice

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary”

NR 6/I/2017/2018

CO SŁYCHAĆ U PSARSKICH PIERWSZOKLASISTÓW?
Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Psarach, ostatnie
miesiące spędzili bardzo aktywnie.
Oprócz tradycyjnych zajęć edukacyjnych, czekało na nich wiele atrakcji.
Dwukrotnie odwiedzili Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, oglądając
spektakle: „Bromba w sieci” i „Niebieski kot”. Poznawali właściwości
papieru i sposoby jego czerpania
podczas warsztatów zorganizowanych na terenie szkoły. Mieli okazję
uczestniczyć w fantastycznych zajęciach języka angielskiego, prowadzonych z udziałem psa terapeuty,
świętowali 50-te urodziny Reksia
wraz z pracownikami Biblioteki Pu-

blicznej w Psarach i zgłębiali tajniki
filmu animowanego, uczestnicząc
w warsztatach multimedialnych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie. Ciekawi
świata pierwszoklasiści odwiedzili
także Fabrykę Bombek. Podczas pobytu we wspomnianym zakładzie,
poznawali cały proces produkcyjny ozdób choinkowych. Wzięli także udział w warsztatach plastyczno
– dekoracyjnych. Każdy dekorował
bombkę według własnego pomysłu,
mając do dyspozycji profesjonalne
materiały. W trakcie pierwszego semestru psarscy pierwszoklasiści odwiedzili także Osikową Dolinę. Wykonali tam przepiękne serca i kwiaty
z wiórków drewna osikowego. Cały
semestr rozwijali i doskonalili swoje umiejętności czytania i pisania
realizując innowację pedagogiczną
pt. „Śladami Pyzy – wędrówki po wybranych legendach”.
Oprócz wyjazdów, wycieczek
i warsztatów, w szkole również czekało na uczniów mnóstwo niespodzianek. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedzali pierwszaków
nauczyciele pracujący z młodzieżą
i czytali im książki. Do akcji przyłączyła się także dyrektor Ewa Wawrzak.
Były to bardzo miłe chwile, na które
wszyscy czekali z niecierpliwością.

Starsi koledzy i koleżanki również wykazali się wspaniałą inicjatywą. Pod
kierunkiem nauczyciela stworzyli gry
edukacyjne, które najmłodsi uczniowie bardzo chętnie testowali. Podobnie było z zajęciami wprowadzającymi do programowania. Otrzymane
pomoce bardzo uatrakcyjniły zajęcia
i sprawiły, że najmłodsi uczniowie
psarskiej szkoły chętnie i aktywnie
uczestniczą w zajęciach.
Działań i atrakcji wszelkiego rodzaju było całe mnóstwo. Uczniowie
pracowali bardzo chętnie osiągając
wiele sukcesów. Był to jednak tylko
wstęp do tego, co czeka ich w kolejnym semestrze. SP Psary

HARCERSKIE ZMAGANIA ZE SCENĄ
Być aktorem to rzadko spełnione
marzenie nastolatków. Często oglądamy spektakle teatralne jako widzowie,
bawimy się w teatr, ale stanąć na scenie
prawdziwego teatru – to jest to.
Harcerze i zuchy ze Strzyżowic gościli w Teatrze Czarnego Tła w Chorzowie. W części warsztatowej poznali

tajemnice tego niezwykłego i unikatowego teatru. Ubrani na czarno, co gwarantowało dobre wtopienie się w tło,
mogli przystąpić do animowania fantastycznych postaci oraz wykonywać
efektowne i zarazem niełatwe ćwiczenia. Uwieńczeniem zabawy w aktora
i animatora było oglądanie muzycz-

nego spektaklu „Królowa – rok bajka”
opartej na motywach baśni o „Królowej Śniegu”. Wszyscy wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.
Zainspirowani „Leśni” rozpoczynają
przygotowania do antysmogowego
spektaklu „Nie dajmy się”. Premiera
wkrótce. SP Strzyżowice
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GŁOS SZKOLNY
NASI SZKOLNI JĘZYKOWCY

Ze względu na duże zainteresowanie, a także konieczność znajomości
języka angielskiego wśród uczniów,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
w Sarnowie odbywają się liczne konkursy
językowe, w których uczniowie chętnie
uczestniczą. W Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym udział wzięli uczniowie
klas IV-VI. Celem konkursu było rozwijanie oraz poszerzanie wiedzy językowej,
a zadaniem uczestników zapamiętanie

jak największej ilości angielskich słów.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie
osiągnęli bardzo dobre wyniki: Elżbieta
Koc – uczennica klasy IV otrzymała tytuł laureata I stopnia, Krzysztof Elmrych
- uczeń klasy VIa uzyskał tytuł laureata
II stopnia, Dominik Borowiecki, Jakub
Bartosik, Julia Nędza oraz Tomasz Nicpoń
otrzymali wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy laureatom oraz
życzymy dalszych sukcesów. SP Sarnów

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W DĄBIU

Są puszyste i mięciutkie, miauczą,
mruczą, łaszą się, dachowce, rasowce,
salonowce, bywają bezdomne. Kto?
Oczywiście koty.
19 lutego zajęcia i zabawy w oddziałach przedszkolnych działających

przy Szkole Podstawowej w Dąbiu
zdominowała kocia tematyka, a to w
związku z obchodami Światowego
Dnia Kota. Dzieci wysłuchały opowiadań o kotku, uczyły się w jaki sposób
opiekować się tymi zwierzętami, oglą-

dały książeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie
zabawy”, takie jak: koci spacerek, rozwiązywanie zagadek, śpiewanie kociej
piosenki i wykonywanie prac plastycznych oraz masek. Prace były naprawdę
piękne, pomysłowe, wykonane różnymi technikami. Dzieci doskonale poradziły sobie także z rozpoznawaniem
postaci bajkowych kotów. Za zaangażowanie i udział w zajęciach otrzymały pamiątkowe dyplomy. Podczas tych
wesołych zabaw i zajęć nie zapomnieli, że jednym z celów tego święta jest
także niesienie pomocy bezdomnym
kotom i uwrażliwienie dzieci na ich
czasem niezwykle trudne życie, dlatego przedszkolaki zebrały karmę dla
kotów, która została zawieziona do
schroniska. SP Dąbie

GMINNY KONKURS MITOLOGICZNY
28 lutego odbyła się XIV edycja
Gminnego Konkursu Mitologicznego.
Zaproszenie na Olimp przyjęły cztery
drużyny: Boskie Agentki ze Strzyżowic,
Pogromcy Chimery z Sarnowa, Olimpijczycy z Gródkowa oraz Rodzinka.
Olimp.pl z Dąbia, których serdecznie
powitali: Zeus i Hera, a swoim wdziękiem czarował Hermes. Uczestnicy doskonale poradzili sobie we wszystkich
konkurencjach, między innymi: rozwiązywali krzyżówkę, rozpoznawali poprzez dotyk atrybuty greckich bogów,
układali w porządku chronologicznym
relację z tułaczki Odyseusza, określali
stopień pokrewieństwa między bogami. Zagrali również w mitologiczne
kalambury oraz reklamowali boskie
przedmioty. Wszystkie drużyny wykazały się bardzo dobrą znajomością mitologii. Miejsce pierwsze zajęły Boskie

Agentki ze Strzyżowic, miejsce drugie
Olimpijczycy z Gródkowa, a miejsce
trzecie ex aequo Pogromcy Chimery z Sarnowa oraz Rodzinka. Olimp.pl
z Dąbia. Zmaganiom przyglądały się:
sekretarz gminy Psary Mirella Barańska-

-Sorn, bibliotekarz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dąbiu Halina Sapota oraz
nauczyciel języka polskiego Teresa Kosmala-Gąsior. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy wiedzy i dziękujemy za
udział w konkursie. SP Dąbie

GŁOS SZKOLNY
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ERASMUS W PSARACH
Ostatnie dwa miesiące obfitowały w wydarzenia związane z trzema realizowanymi przez Szkołę Podstawową
w Psarach projektami Erasmus+.

Pierwsza mobilność projektu „LIKE
the naturE, tRAdition, Sport and MUSic!” odbyła się w połowie lutego we
Włoszech. Gospodarzem spotkania
była włoska szkoła Instituto Comprensivo Giovanni XXIII w Statte. Spotkanie przebiegało według uzgodnionego w grupie partnerskiej programu,
uwzględniającego terminy wcześniejszego przylotu grupy polskiej i węgierskiej. Delegacja polska liczyła 2 nauczycieli (koordynator Grażyna Kruczek
i nauczyciel muzyki Anna Bogacka)
oraz 7 uczniów (M. Mroczek, J. Gradowska, M. Waluga, M. Sarna, M. Szymon,
B. Matusik i J. Zbojak). W programie
wizyty uwzględniono zarówno zajęcia
integracyjne, zajęcia typu team-building, jak i warsztaty kulturoznawcze
oraz malarskie zwieńczone wystawą
prac. Uczniowie uczestniczyli również
w lekcjach swoich włoskich partnerów.
Strona włoska położyła duży nacisk
na współpracę z rodzinami goszczącymi. Rodziny bardzo dużo czasu poświęcały opiece i organizowaniu czasu
uczestnikom mobilności, organizowały
dla nich grupowe atrakcje i wycieczki.
Uczniowie bardzo szybko zaadoptowali się w nowych warunkach. Pomimo
tego, że są uczniami szkoły dopiero
od kilku miesięcy, są z 4 różnych klas
i dla wszystkich był to pierwszy udział
w międzynarodowym projekcie bardzo
szybko stworzyli zgrany zespół, nawiązali przyjazne relacje ze swoimi partnerami i chętnie podejmowali wspólne
działania.
Podczas spotkania przeanalizowano
stan dotychczasowych prac projektowych i ustalono szczegóły realizacji
nowych zadań. Uczestnicy mieli okazję
spotkać się ze społecznością szkolną
czterech lokalnych szkół: „Leonardo da
Vinci”, „Giovanni XXIII”, „P. Bordellino”
i „Madre Teresa School” z oddziałami
przedszkolnymi, a także z przedstawicielami władz lokalnych. Każdemu

z tych spotkań towarzyszyły działania promujące projekt, naszą szkołę
i gminę. Uczniowie przedstawili swój
program artystyczny, prezentację multimedialną, gadżety i materiały promujące Polskę oraz produkty własnej
pracy poprzedzającej wyjazd. Efekty
wspólnej pracy uczestników mobilności uzyskane w trakcie warsztatów
„Creativity workshop” oraz „Theater
works hop” zostały zaprezentowane
na dużej wystawie w holu szkoły oraz
podczas spotkania podsumowującego mobilność. Przewidziano również
atrakcje sportowe, m.in. mecz siatkówki gospodarze - goście. Uczestnicy
mobilności mieli okazję poznania kilku
pobliskich okolicznych atrakcji historycznych (zamek w Taranto), architektonicznych (miasteczko Alberobello)
i przyrodniczych („ La Grotta”).
W Szkole Podstawowej w Psarach
realizowany jest również projekt międzynarodowy (w ramach programu
ERASMUS+) pt. „Comunication Through Art and Music integrated with
ICT”, w którym stronami partnerskimi
są: Polska, Włochy, Turcja i Macedonia.
Przedsięwzięcie realizowane jest w
formie spotkań roboczych nauczycieli oraz wymiany młodzieżowej, a jego
czas trwania obejmuje lata 2017-2019.
Pierwszym etapem realizacji było
spotkanie stron partnerskich w ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Laura
Lanza - Baronessa di Carini w miejscowości Carini na Sycylii, które w całości
poświęcone było planowaniu pracy
i ustalaniu programów wizyt. Ponadto
odbywały się szkolenia ICT, dzięki którym wszyscy uczestnicy nabyli nową
wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi i przydatny-

mi w pracy codziennej oraz w projekcie
narzędziami. Nauczyciele mieli także
okazję wziąć udział w kilku lekcjach realizowanych metodą CLIL.
Bardzo ciekawym punktem wizyty
była możliwość spotkania się z władzami miasta i porozmawiania o celach
projektu oraz edukacji.
Oficjalne spotkania, szkolenia merytoryczne i inne obowiązki związane
z projektem to jeden z aspektów wizyty na Sycylii. Możliwość zwiedzenia Palermo, Carini, Terasini była wspaniałym
dopełnieniem tej obfitującej w nowości i wrażenia wizyty.
Następny etap realizacji projektu
to wyjazd majowy na Sycylię uczniów
i nauczycieli.
Na przełomie lutego i marca Szkoła
Podstawowa w Psarach miała zaszczyt
gościć delegację nauczycielek ze szkoły hiszpańskiej, która wybrała psarską
szkołę, jako placówkę do obserwacji
i wymiany doświadczeń na polu zintegrowanego nauczania językowo
przedmiotowego CLIL.
Goście uczestniczyli również w zorganizowanym 1 marca Erasmus+ Day,
popołudniowym spotkaniu uczestników realizowanych w szkole projektów,
ich rodziców i nauczycieli.
Była to okazja do prezentacji dorobku wszystkich projektów, wypracowanych produktów, wymiany doświadczeń i obserwacji uczestników,
nauczycieli i rodziców. Rozmowom
towarzyszyły występy artystyczne i degustacja pysznych ciast, a także przywiezionych przez gości hiszpańskich
smakołyków. SP Psary
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GŁOS SZKOLNY
BOOKTALKING, CZYLI GAWĘDA O KSIĄŻCE

7 marca w Szkole Podstawowej
w Gródkowie zorganizowano konkurs
czytelniczy Gawęda o książce – Booktal-

king. Celem gawędy to przede wszystkim zachęcenie dzieci do sięgania po
książki dla przyjemności. Wyrobienie
w nich nawyku obcowania z książką
i sięganie po różne gatunki literatury.
W konkursie wzięli udział uczniowie od
klasy pierwszej do szóstej. Najmłodsi czytelnicy próbowali zachęcić słuchaczy do
poznawania nowych lektur prezentując
wzorcowe czytanie fragmentu książki.
Natomiast starsi uczestnicy mieli okazję
zaprezentować swoje ulubione książki,
przekazać swoje odczucia i przeżycia.
Każdy dzielił się swoim entuzjazmem
oraz zachęcał innych do czytania dla
przyjemności. Przedstawiając bohaterów,
fabułę czy też kilka scen z książki, reklamował książkę, uzasadniał kilkoma zdaniami,
dlaczego warto właśnie ją przeczytać. To

krótkie zareklamowanie książki zawsze
pozostawiało słuchaczy z pytaniem: „Co
dalej?”. Każda z prezentacji była wyjątkowo ekspresyjna i kreatywna. Obserwując
reakcje słuchaczy, którzy spontanicznie
reagowali na wystąpienia kolegów, jest
duże prawdopodobieństwo, że zainteresowanie jedną książką pociągnie za sobą
chęć sięgnięcia po kolejne pozycje. W tegorocznej edycji konkursu innowacyjną
formą prezentacji było przygotowanie
krótkiego spotu reklamowego w języku
angielskim.
Prezentacje oceniało jury składające
się z nauczycieli. Ocenie podlegały oryginalność pomysłu, dobór słownictwa oraz
przekazanie emocji. Wykonawcy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
SP Gródków

w szkole Zawody Balonowe. W górę
poszybowało 300 zielonych balonów
z przymocowanymi imiennymi bilecikami. Kolor zielony jest symbolem
nie tylko nadchodzącej wiosny, ale
również kształtowania postawy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
Wypuszczenie balonów poprzedził
pokaz mody ekologicznej przygotowany przez uczniów klas IV–VI. Z kolei

klasy I-III na dobre pożegnały zimę,
topiąc kolorowe Marzanny. W dalszej
części dnia uczniowie wykonali w grupach plakaty zachęcające do dbania
o środowisko. Miłym akcentem tego
chłodnego, wiosennego dnia okazały
się ciepła herbata i smaczna kiełbaska.
Wszyscy z niecierpliwością czekają
na wyniki zawodów. Wtedy okaże się,
kto został zwycięzcą. SP Strzyżowice

IX ZAWODY BALONOWE

„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…”
chciałoby się zaśpiewać w ten środowy, mroźny poranek. Ani zimny
wiatr, ani niska temperatura i leżący
gdzieniegdzie śnieg nie przeszkodził
zaproszonym gościom, uczniom i nauczycielom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach powitać wiosnę.
Tradycyjnie 21 marca odbyły się
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KULTURA
GMINNY DZIEŃ KOBIET

8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się uroczysty Gminny Dzień Kobiet. Impreza została
zorganizowana dla żeńskich reprezentacji organizacji społecznych, działających na terenie gminy Psary.
Wśród zgromadzonych gości na
uroczystości pojawili się: wójt gminy
Psary Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica z radnymi, zastępca
wójta Marta Szymiec, sekretarz gminy
Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy
Joanna Przybyłek, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
organizacji społecznych, członkinie
klubów seniora i grup lokalnych, działających na terenie gminy Psary.
Na początku uroczystości wójt Tomasz Sadłoń wygłosił krótką przemowę i złożył paniom serdeczne życzenia

z okazji ich święta. Wszyscy przybyli
goście zaśpiewali „sto lat” oraz piosenkę „za zdrowie pań”. Następnie każda z
kobiet została obdarowana tulipanem.
Po części oficjalnej nastąpił wyczekiwany przez wszystkich koncert Andrzeja Rybińskiego, podczas którego
artysta zaśpiewał swoje największe
przeboje. Publiczność bawiła się doskonale, czego najlepszym dowodem
były wielokrotne bisy.
Koncert Andrzeja Rybińskiego nie
był ostatnią atrakcją tego wieczoru,
gdyż na zakończenie wystąpił przed
paniami męski kwartet wokalny, składający się z dwóch radnych z gminy
Psary: Jacka Gwoździa i Adama Adam-

Wójt Tomasz Sadłoń złożył wszystkim
Paniom serdeczne życzenia

Jedną z atrakcji wieczoru był koncert
Andrzeja Rybińskiego

czyka oraz dwóch solistów zespołu
śpiewaczego „Dąbie”: Mirosława Krawczyka i Mieczysława Chorzeli. GOK

Zgromadzona publiczność bawiła się doskonale

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM PETKIEM
Już po raz czwarty do Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach zawitał Krzysztof Petek, znany podróżnik, dziennikarz i pisarz. Tym razem wszystkich obecnych na spotkaniach zabrał w podróż po Amazonii, Syberii, Ukrainie
i Rumunii.
27 lutego odbyły się trzy spotkania postaci stanowiącej pierwowzór hraz autorem. Krzysztof Petek spotkał się biego Drakuli oraz stanęli przed sarz uczniami szkół podstawowych w Dą- kofagiem z tysięcy ton betonu utwobiu i Gródkowie oraz dorosłymi czytel- rzonym nad reaktorem elektrowni
nikami w sali bankietowej w Psarach. atomowej w Czarnobylu. Śmiałkowie
Uczestnicy spotkań mieli okazję mogli zapoznać się z kilkoma techprzenieść się w odległe rejony nasze- nikami samoobrony, gdyż Krzysztof
go globu. Z najdłuższej rzeki świata Petek prowadzi także takie szkolenia.
Amazonki udali się w krainę wiecznych
Krzysztof Petek jest autorem cyklu
mrozów, czyli na Syberię. Temperatu- powieści sensacyjno-przygodowych
ry, jakie dzielą te dwa odległe zakątki dla młodzieży, dziennikarzem, reporświata to aż 100 stopni Celsjusza. Za tażystom oraz organizatorem wypraw
sprawą gościa i jego barwnych opo- i szkół przetrwania. Jego serie „Porawiadań poznali również tajemnicze chunki z przygodą”, „Gra” oraz „OperaKrzysztof Petek po raz kolejny gościł
zakątki Rumunii, a dokładnie zamek cja Hydra” cieszą się ogromnym zainw gminie Psary
Vlada Palownika, czyli historycznej teresowaniem wśród młodzieży. GBP
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KULTURA
I GMINNY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY PSARY

18 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się I Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich o Puchar Wójta
Gminy Psary, w którym wzięło udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Psary.

Jedna z pięciu konkurencji, w których zmierzyły się panie

W turnieju panie zmierzyły się ze
sobą w pięciu konkurencjach. Pierwsze dwie polegały na obraniu jak najdłuższej obierki z jabłka i oddzieleniu
fasoli od grochu w wyznaczonym
czasie. W trzeciej konkurencji panie
walczyły ze sobą w sztafecie, w której należało przejść z piłką i szczotką
między pachołkami, złożyć w pary
skarpetki oraz przyszyć guzik.
Po zręcznościowych zmaganiach
przyszedł czas na największą atrakcję turnieju czyli pokaz mody, którego tematem była moda ekologiczna.
Panie z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały się w
dwóch kreacjach wykonanych z materiałów, nadających się do recyklingu.
Prezentowane stroje nie odbiegały
pomysłowością i jakością wykonania
od tych, które można oglądać na profesjonalnych wybiegach.
Ostatnią konkurencją w turnieju

były wielkanocne kulinaria, w których
członkinie KGW po raz kolejny zaskoczyły jury swoimi umiejętnościami.
Na pięknie udekorowanych stołach
można było spróbować między in-

nymi tradycyjnego żurku, nadziewanych jaj, mazurków, serników oraz
wielkanocnych babek.
Wszystkie konkurencje punktowane były przez sędziów oraz jury
w skład, którego weszli: wójt gminy
Psary Tomasz Sadłoń, radni Joanna
Kruszewska i Jacek Gwóźdź oraz sekretarz gminy Mirella Barańska – Sorn.
Po przeliczeniu punktacji I miejsce na
podium wywalczyło Koło Gospodyń
Wiejskich z Malinowic, II miejsce KGW
Dąbie i III miejsce KGW Psary. Wszystkie koła biorące udział w turnieju dostały nagrody finansowe.
Po
turniejowych
zmaganiach
panie wspólnie zasiadły do stołu
i podczas koncertu męskiego tercetu
wokalnego (J. Gwóźdź, M. Krawczyk
i M. Chorzela), kosztowały przygotowane przez nie przepyszne wielkanocne dania. GOK

Na zakończenie turnieju nastąpiło uroczyste wręczenie nagród

POKAZ MODY W BIBLIOTECE
Pokaz mody w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Psarach to już tradycja
i efekt współpracy z Krystyną Musik.
Ostatni pokaz odbył się 2 marca w sali
bankietowej w Psarach. Tym razem powodem spotkania był nadchodzący
Dzień Kobiet.
Na wszystkich pokazach Krystyna
Musik pokazuje różne warianty i zestawienia strojów, podpowiada jak można
wykorzystać ubrania łącząc różne elementy, raz dodając biżuterię, a raz ożywiając ten sam strój szalikiem czy apaszką. GBP

Pokaz mody w sali bankietowej w Psarach
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KULTURA
KONCERT MARIANNY ŁABY
Marianna Łaba, solistka Filharmonii we Lwowie, wystąpiła 16 marca na scenie sali bankietowej w Psarach.
Artystka
zabrała
publiczność
w zaczarowany świat muzyki. W jej
repertuarze nie zabrakło znanych
przebojów muzyki sakralnej, operetkowej oraz rozrywkowej. Wokalistce
akompaniował Igor Maceluch, który wykonał Poloneza Ogińskiego na
fletni pana. Koncert prowadził Roman
Pankiewicz, który znakomicie wprowadzał publiczność w nastrój każdego utworu.
Występ artystki został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną puMarianna Łaba zabrała publiczność w zaczarowany świat muzyki
bliczność. GBP

WIECZÓR WSPOMNIEŃ SENIORÓW
3 lata działalności to dużo czy mało? Dla seniorów z Klubu Brzękowice-Goląsza, którzy potrafią cieszyć się
każdą wspólnie spędzoną chwilą to znaczący okres czasu. Dlatego też swój kolejny jubileusz potraktowali jak
święto, które zasługuje na wyjątkową oprawę. I taki właśnie był klubowy wieczór wspomnień zorganizowany
17 marca w 3. rocznicę założenia klubu.
wiele ciepłych i serdecznych słów. Wójt litacyjny, biesiady przy muzyce, wieprzekazał całej wspólnocie seniorów czorki taneczne oraz różnorodne
urodzinowe życzenia i praktyczny upo- spotkania plenerowe i świąteczne.
minek, podkreślając, że klub jest waż- Po trwającej pond godzinę projekcji
nym elementem życia społecznego przyszedł czas na rozmowy i refleksje
w gminie. Prezes klubu Lidia Dróżdż przy wspólnym stole oraz na przeglązłożyła podziękowania wójtowi i dyrek- danie klubowych kronik wypełniotorowi GOK Annie Nagły za wspieranie nych zdjęciami i okolicznościowymi
wysiłku seniorów w podejmowanych zapiskami. Klub przywiązuje bowiem
działaniach, a klubowiczom za udaną dużą uwagę do dokumentowania
współpracę i stworzenie w grupie ro- swojej działalności, by „ocalić od zapodzinnej atmosfery. Były też zasłużone mnienia” wspólnie spędzone chwile.
wyrazy uznania dla samej szefowej
Trzeci wieczór wspomnień w Klubie
klubu i, jak na jubileuszowe spotka- Seniora Brzękowice-Goląsza zgromanie przystało, urodzinowy toast i tort. dził zintegrowaną grupę ludzi, którzy
Na uroczystości nie zabrakło
Przede wszystkim jednak wieczór pragną aktywnie spędzać wolny czas.
urodzinowego tortu
był okazją do wspomnień z ostatnich Atmosfera tego wyjątkowego wieW spotkaniu uczestniczyli niemal 12 miesięcy, które przywołała multi- czoru na długo pozostanie zapewne
wszyscy członkowie klubu, czyli prawie medialna prezentacja „Przeżyjmy to w pamięci jego uczestników, a kolejny
70 osób i zaproszeni goście, wśród nich jeszcze raz” zawierająca filmową i fo- rok działalności klubu wypełni realizagospodarz gminy Psary, wójt Tomasz tograficzną relację z różnorodnych cja wizji przyjętej przed trzema laty na
Sadłoń oraz reprezentanci lokalnej form klubowych aktywności, takich zebraniu założycielskim - „Nie starzeje
społeczności. Podczas spotkania padło jak wycieczki, wczasy, turnus rehabi- się ten, kto nie ma na to czasu”. TKG

SPOTKANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z KRZYSZTOFEM PIERSEM
13 marca odbyły się dwa spotkania z Krzysztofem Piersem, autorem „Komputerowego ćpuna”, który już po raz
drugi gościł w psarskiej bibliotece.
Podczas spotkań Krzysztof Piersa
przestrzegał młodzież przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą internet, nadmierne korzystanie ze smartfonów czy
uzależnienie od gier komputerowych.
Pierwsze spotkanie odbyło się z
uczniami Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach w sali bankietowej w Psarach,
a drugie z uczniami Szkoły Podstawowej w Sarnowie w tamtejszym ośrodku kultury. Oba cieszyły się ogromnym

zainteresowaniem dzieci i młodzieży,
którzy uświadomili sobie dobre i złe
strony cybernetycznej rzeczywistości.
Zdaniem prowadzącego jest to
szczególnie ważne pokolenia, które za
10 lat wejdzie w dorosłość i może, choć
nie musi i nie powinno, zderzyć się
z „cyfrowym Armagedonem”. Dlatego
też, cybernetyczną rozrywkę powinno
traktować ze szczególną ostrożnością.
GBP

Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży
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SPORT
ROZBÓJNIK RUNCAJS

28 lutego w Ośrodku Kultury w Dąbiu odbył się spektakl teatralny
pt. „Rozbójnik Runcajs”, w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa.
W mroźne popołudnie na scenie oparta została na podstawie popuOśrodka Kultury w Dąbiu dzieci wraz larnej dobranocki „Przygody Rozz rodzicami miały okazję obejrzeć bójnika Rumcajsa” i była tłem do
przygody rozbójnika Runcajsa i pokazania dzieciom jak ważne są
jego rodziny. W przedstawionej baj- wartości rodzinne, miłość i wzajemce jej główny bohater chciał odzy- na życzliwość. Sztuka była także
skać zgromadzone na zimę zapasy, wspaniałą lekcją ekologii, na której
które skradł wszystkim mieszkań- dzieci dowiedziały jak dbać o środocom zuchwały hrabia. Cała historia wisko i żyć w zgodzie z naturą. GOK

Dzieci z zaciekawieniem oglądały
spektakl teatralny

II MIEJSCE MACIEJA PYKI W ZAWODACH NARCIARSKICH W SLALOMIE GIGANCIE
Maciek Pyka, uczeń Szkoły Podstawowej w Dąbiu, zajął II miejsce w Zawodach Narciarskich w
Slalomie Gigancie o Puchar Wójta
Gminy Zawoja w kategorii chłopcy
8-10 lat.
Konkurs odbył się 17 lutego,
a w jego szranki stanęło blisko 125 narciarzy, startujący w 14 różnych kategoriach
wiekowych. Młody sportowiec w zawodach starował już po raz trzeci. W 2015 r.
w kategorii przedszkolaki uplasował
się na II miejscu, a w 2017 r. w kategorii
chłopcy 8-10 na III miejscu. Red.

Maciek Pyka (trzeci z prawej) na podium w zawodach narciarskich

KOLEJNY SUKCES DRUŻYNY ŻACZKÓW
Po bardzo udanym debiucie w rozgrywkach ligowych Podokręgu Sosnowiec przyszła kolej na sprawdzenie się w turniejach zimowych. 27 stycznia najmłodsi piłkarze z gminy Psary wzięli udział w charytatywnym turnieju „Gramy dla
Kacperka”, rozgrywanym na hali MCKiS w Jaworznie.
W zawodach udział wzięło 8 drużyn, które podzielone zostały na dwie
grupy. Systemem „każdy z każdym”,
nie przegrywając ani jednego meczu, młodzi zawodnicy awansowali z
pierwszego miejsca do Wielkiego Finału Turnieju, w którym przyszło się
im zmierzyć ze zwycięzcą II grupy
- Zewem Kazimierz. Mimo naprawdę wyrównanego meczu ostatecznie
pokonali rywali 2:0, jednocześnie w
imponującym stylu wygrywając całe
zawody. Wszyscy uczestnicy turnieju
zostali uhonorowani pamiątkowym
medalem oraz dyplomem.
Poza aspektem czysto sportowym
na piłkarzy czekało wiele innych atrakcji. Pomiędzy poszczególnymi etapami
turnieju swoje porywające umiejętności zaprezentowali mistrzowie Freestyle Football. Najpierw wystąpił finalista
„Mam talent” Dawid „Ziomal” Ziomek,
a następnie Dawid Biegun i Daniel Kowal. Żaczki z zachwytem przypatrywały się popisom freestylowców, gromko

oklaskując ich ewolucje. Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzymała
również od organizatorów ogromne
pizze. Pozostali goście mogli skorzystać z bufetu przygotowanego przez
rodziców zawodników gospodarzy.
W bufecie królowały domowe ciasta,
a dochód z ich sprzedaży przekazany
został Kacperkowi. Wszyscy doskonale się bawili, mając na uwadze, że już

w kwietniu znów spotkają się w ligowych rozgrywkach wiosennych Podokręgu Sosnowiec.
Skład drużyny: Antoni Brzózka, Paweł Ciepiela, Paweł Cisowski, Michał Janota, Antoni Jędruszek, Szymon Krzykawski, Mikołaj Łata, Konrad Niedbała,
Karol Pełka, Alan Pyka oraz debiutujący
w drużynie najmłodszy zawodnik Leon
Kubień. GOK

Żaczki zagrały w charytatywnym turnieju „Gramy dla Kacperka”
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WYWIAD
NIEZWYKŁA HODOWLA PSÓW MONIKI WIERDAK

Psy rasy coton de tulear są wesołe i energiczne. W wielu krajach uważane są nawet za psy antydepresyjne. O tej wyjątkowej rasie opowidziała nam Monika Wierdak, mieszkanka gminy Psary, która prowadzi hodowlę „Coton de la Silesie”.
Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się
Twoja przygoda z psami?
Monika Wierdak: Psy towarzyszyły
mi od dzieciństwa, więc naturalnym dla
mnie jest obecność psa w domu i nie
wyobrażam sobie żeby mogło być inaczej pomimo, że posiadanie psa to bardzo duża odpowiedzialność. Moim marzeniem była mała domowa hodowla
i jak widać marzenia się spełniają, w dużej mierze dzięki mojemu mężowi, gdyż
hodowlą zajmuje się tak samo jak ja.
GGP: Od jak dawna prowadzisz
hodowlę?
MW: Pierwszy pies rasy coton de
tulear zamieszkał z nami w 2011 roku,
ale tak naprawdę hodowla zaczęła się
w 2016 roku, kiedy to na świat przyszły
pierwsze szczeniaki.
GGP: Psy rasy coton de tulear są
rzadko spotykane. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na tą rasę?
MW: Rasa coton de tulear zawsze
mnie fascynowała, ze względu na mity
które o niej krążyły. Psy te nie są popularne w Polsce i było rzeczą bardzo trudną „wbić się” w zamknięte środowisko
hodowców tej rasy.
GGP: Możesz nam o niej opowiedzieć? Skąd się wywodzi, jakie są jej
cechy charakterystyczne?
MW: Rasa coton de tulear należy do
IX grupy FCI - są to psy tzw. ozdobne
i do towarzystwa. Cechą charakterystyczną rasy jest piękny biały włos (czasami z brązowymi znaczeniami), który
swą strukturą przypomina bawełnę.
Są to psy, które nie alergizują i nie linieją, a w wielu krajach uważane są za
psy antydepresyjne. Rasa wywodzi się

Cechą charakterystyczną rasy coton de tulear jest biały włos

z Madagaskaru, z miasta Tulear, stąd
też wzięła się jej nazwa. Obecnie Francja jest patronem rasy. Przechodząc do
usposobienia cotonów, są to psy wesołe i energiczne aż do późnej starości,
kochają wszystkich członków swojej rodziny, nikogo przy tym nie faworyzując.
Nie ma dla nich znaczenia wiek osoby,
z którą mieszkają, dostosowują się do
każdego trybu życia. Z uwagi na swoje
małe gabaryty są dobrymi kompanami
do podróży.
GGP: Twoje psy posiadają imponujące osiągnięcia wystawowe, mogłabyś nam o nich opowiedzieć?
MW: Z uwagi na to, że mamy bardzo
małą domową hodowlę, osiągnięcia te
nie są ogromne, ponieważ są osiągnięciami jednostkowymi. W naszej hodowli
bardzo dużą wagę przywiązujemy do linii hodowlanych, na których pracujemy.
Założycielka naszej hodowli jest córką
jednego z najbardziej utytułowanych
psów na świecie. Wszystkie psy z nami
mieszkające są championami i mają na

Psy mają na koncie liczne zwycięstwa na wystawach w Polsce i za granicą

koncie liczne zwycięstwa na wystawach
w Polsce i nie tylko. Szczeniaki z naszym
przydomkiem radzą sobie świetnie na
ringach europejskich i nie tylko, posiadają championaty różnych krajów, ale
największym jak do tej pory sukcesem
szczeniaka z mojej hodowli było uczestnictwo w wystawie CRUFTS 2018 w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Bugatti zajął tam drugie miejsce w klasie szczeniąt
i wygrał ze szczeniakami z bardzo znanych, starych i utytułowanych hodowli
z całego świata. Dodać należy, że wystawa CRUFTS jest najbardziej prestiżową
wystawą psów na świecie, na którą dostają nominacje psy, które najpierw muszą wygrać inne wystawy - konkurencja
jest ogromna. Ogromną radość czerpiemy z tego, że nasze psy po prostu się
podobają sędziom.
GGP: Co powinien wiedzieć przyszły właściciel cotona, jakich rad byś
mu udzieliła?
MW: Przyszły właściciel cotona powinien wiedzieć, że musi uważać by przez
swój słodki wygląd coton przysłowiowo
„nie wszedł mu na głowę”, ponieważ
taką słodką białą kulkę można szybko
rozpieścić. Cotony to psy, które szybko znajdują sobie miejsce na kolanach
i domagają się uwagi, z tego też powodu odstresowują ludzi, gdyż dotykając
ich włosa nie czujemy, że jest to typowa
psia sierść, włos jest mięciutki. Ze względu na to, że włos ten jest bardzo wymagający i nie każdy daje radę utrzymać go
w odpowiedniej kondycji, wielu właścicieli obcina cotony. Są to psy, które spokojnie mogą zostać same w domu, gdy
właściciel jest w pracy, nie potrzebują
również długich spacerów.
GGP: Dziękujemy za rozmowę.
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