
Na placu przy remizie powstało nowe 
boisko do gry w koszykówkę, piłkę noż-
ną, siatkówkę z bezpieczną nawierzchnią 
z poliuretanu oraz wyjazd dla wozów 
strażackich na ul. Szkolną. Istniejący plac 
zabaw został powiększony, dzięki czemu 
zamontowano na nim nowe urządzenie 
zabawowe. Pomiędzy placem zabaw, a 
boiskiem umieszczono również urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej, stół do ping 
ponga oraz usypano górkę do jazdy na 
sankach. Na placu pojawiły się także 
ławki oraz ścieżki, a cały obiekt zyskał 
nowe ogrodzenie i oświetlenie parko-
we. W ramach tego zadania zakupiono 
zadaszoną i mobilną scenę letnią. Koszt 
przeprowadzonych w tym miejscu prac 
wyniósł 723 240 zł, z czego 566 974 zł 
stanowiło dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej.

Kilka metrów nieopodal OSP w Pre-
czowie zakończono też budowę kolejnej 
inwestycji przy szatni Błyskawicy Pre-
czów. Powstało tam centrum kształcenia 
piłkarskiego dla młodzieży starszej. Na 
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W czerwcu zakończono prace nad dwiema dużymi inwestycjami w Preczowie. Jedną z nich była budowa 
placu rekreacyjno-sportowego w Preczowie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, a drugą kolejny 
etap modernizacji stadionu LKS Błyskawica Preczów.

Nowe boisko wielofunkcyjne w Preczowie
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Na sali gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej w Sarnowie na istniejącym podło-
żu powstanie nowa posadzka sportowa 
z wierzchnią warstwą wykładziny z kom-
ponentów naturalnych w kolorach zieleni 
oraz żółci. W ramach tego zadania przewi-
dziano również: montaż nowej wentylacji 
i oświetlenia wraz z zasilaniem, wymianę 
bramek do piłki ręcznej oraz wykonanie 
drobnych prac remontowych.

Inwestycja na sali przy Gimnazjum w 
Psarach będzie polegała na wykonaniu 
systemowej posadzki sportowej na istnie-
jącym parkiecie z wierzchnią warstwą wy-
kładziny z komponentów naturalnych. Pro-
jekt zakłada roboty demontażowe osłon 
grzejników, listew przypodłogowych, 
urządzeń sportowych. Pomieszczenie 

sali gimnastycznej zostanie przemalowa-
ne, dostarczone i zamontowane zostaną 
urządzenia sportowe i bramki, tablice do 
koszykówki, szyny ścienne z naciągiem do 
siatkówki oraz elektroniczna tablica wyni-
ków. Na ścianach zawisną materace jako 
środek zabezpieczający dzieci przy kon-
takcie ze ścianą i drabinkami w sali. Ponad-
to prace obejmą wymianę wentylacji oraz 
inne drobne zadania remontowe.

Jednak największą wakacyjną inwesty-
cję sportową stanowi budowa boiska przy 
Szkole Podstawowej w Dąbiu dla trzech 
dyscyplin sportowych (piłki nożnej, tenisa 
ziemnego oraz siatkówki). W miejscu ist-
niejącego starego boiska z asfaltobetonu, 
powstanie nowe o nawierzchni z krótkiej 
trawy syntetycznej oraz trybuny z siedzi-

skami z polipropylenu dla 64 osób. Bo-
isko zostanie oczywiście wyposażone w 
osprzęt sportowy w postaci 4 koszy do 
koszykówki o konstrukcji jednosłupowej, 
bramek aluminiowych do piłki ręcznej 
oraz mocowania do siatkówki. Na obiek-
cie zostaną zamontowane także: oświetle-
nie do gry po zmierzchu, piłkochwyty oraz 
ogrodzenie. Obok boiska znajdzie się tak-
że skocznia do skoku w dal z rozbiegiem 
o nawierzchni poliuretanowej i zeskocznia 
w formie piaskownicy. Wymianie będzie 
podlegała część starego ogrodzenia przy 
szkole. Przy okazji prac nad budową, wy-
konawca naprawi i odnowi część elewacji 
budynku od strony boiska. Pozostała część 
placu za szkołą zostanie uporządkowana. 

Dzięki przeprowadzonym pracom 
przy kaplicy wybudowano zjazd z kostki 
betonowej, który prowadzi do parkingu 
z płyt ażurowych. Nieopodal wybudo-
wano plac zabaw wraz z ogrodzeniem, 
ławkami i koszem na śmieci. Obok niego 
stanął stół z krzesłami do gry w szachy. 
Metamorfozę przeszła także pobliska za-
toka autobusowa, którą przebudowano i 
postawiono na niej nową wiatę przystan-
kową wraz z tablicą ogłoszeń. Drobnemu 
remontowi poddano ponadto zejście do 
poboru wody źródlanej. Na pozostałej 
przestrzeni zielonej posadzono krzewy, 
aby miejsce zyskało na estetyce.

Wykonawcą inwestycji była wyłoniona 
w przetargu firma Saternus Distribution 
z Chorzowa. Koszt prac z zakupem urzą-
dzeń wyniósł 129 949,50 zł. Projekt ma 
gwarancję dofinansowania z Europejskie-

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach edycji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Red.

obiekcie wybudowano trybuny dla wi-
dzów, piłkochwyty, ogrodzenie, parking 
wraz z drogą dojazdową oraz nawierzch-
nię z kostki przy budynku szatni i pod 
trybunami. Całkowity koszt prac wy-
niósł 584 083,79 zł a unijne dofinanso-
wanie stanowiło 160 000 zł.

Z zakończonych inwestycji sporto-
wych jest bardzo zadowolony między 
innymi radny z Preczowa, Jarosław 
Nowak: „Cieszę się, że w Preczowie 
mamy teraz dwa miejsca do aktywne-

go spędzania wolnego czasu na praw-
dziwie europejskim poziomie. Bardzo 
dziękuję samorządowi gminy Psary za 

to, że w Preczowie powstały tak udane 
miejsca wypoczynku”. Red.

INWEStyCJE

mOdERNIZaCJa BaZy SPORtOWEJ W tRZECh SZKOłaCh

POWStała NOWa PRZEStRZEń PuBLICZNa W maLINOWICaCh

Nowe trybuny na boisku LKS Błyskawica Preczów

W malinowicach w połowie czerwca zakończono prace budowlane na terenie po zasypanych stawach przy 
kaplicy, gdzie postawiono nowy przystanek autobusowy z wiatą, wybudowano parking oraz plac zabaw.

Plac przy kaplicy w Malinowicach

c.d. ze str. 1 „Miejsca aktywnego...”

W okresie letnim w trzech szkołach w gminie Psary zostanie zmodernizowana baza sportowa poprzez budowę 
nowej nawierzchni na salach gimnastycznych w Sarnowie i Psarach oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w dąbiu.

c.d. na str. 3.
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Na początku lipca ruszą prace drogowe w malinowicach na ulicy Zielonej oraz w Górze Siewierskiej na 
odcinku łączącym ul. Kościuszki z ul. Szopena, a za urzędem Gminy w Psarach powstanie brukowany parking.

INWEStyCJE

Wyżej wymienione inwestycje zostały 
wpisane do tzw. bazy sportowej Mar-
szałka Województwa Śląskiego na 2015 
rok – dokumentu strategicznego, który 
daje możliwości na pozyskiwanie dotacji 
w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fi-

zycznej zarządzanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Prace na salach gimnastycznych wyko-
na firma PBU „Budomas” Zbigniew Ma-
słowski z Wrocławia, a ich łączny koszt 
wyniesie 361 526 zł brutto, z czego 119 
303 zł ma stanowić dofinansowanie ze 

wspomnianego Funduszu. Infrastruktu-
rę sportową w Dąbiu zbuduje natomiast 
PHU „Grumix” ze Słupii, w kwocie 440 
000 zł brutto, z czego 133 333 zł dotowa-
ne będzie również ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Red.

Do czterech szkół podstawowych i 
gimnazjum trafiło łącznie 89 zestawów 
komputerowych oraz 12 laptopów. Za-
kupione do szkół zestawy komputerowe 
posiadają dotykowe ekrany i oprogramo-
wanie niezbędne do przeprowadzania 
lekcji informatyki. Łącznie we wszystkich 
placówkach w połowie czerwca pojawiło 
się 101 nowych zestawów komputero-
wych, z których można było korzystać 
na zajęciach jeszcze przed końcem roku 
szkolnego. Radość uczniów i dyrektorów 
z nowego sprzętu jest ogromna. „Dzięki 
dokonanym przez gminę zakupom mu-
szę przyznać, że nasza szkoła ma teraz 
wzorową bazę dydaktyczną, każda klasa 
posiada bowiem tablice interaktywne, a 
teraz także pracownię informatyczną ze 
sprzętem wysokiej klasy.” – powiedziała 
Grażyna Trzcionka, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Dąbiu.

W ramach tego samego projektu do 
30 gospodarstw domowych, biorących 
udział w projekcie, przekazane zostały 
także przenośne w pełni wyposażone ze-
stawy komputerowe. Uroczyste wręcze-
nie urządzeń nastąpiło 27 czerwca 2015 r. 
na sali bankietowej w remizie OSP Dąbie. 
Każdy obecny na spotkaniu młody bene-
ficjent odbierał swój wymarzony laptop 
osobiście z rąk Wójta Tomasza Sadłonia. 
Zebrane na scenie dzieci nie kryły radości 

z otrzymanych urządzeń, które pomogą 
im jeszcze lepiej rozwinąć własne kom-
petencje informatyczne i multimedialne. 
Każdy zestaw komputerowy posiadał 
bardzo wysokie parametry techniczne 
i został odpowiednio przygotowany do 
użytkowania – wyposażono je w system 
operacyjny oraz opłacono abonament na 
dostęp do Internetu. Ponadto młodzi be-
neficjenci rozpoczęli już udział w szere-
gu bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi 
komputera, które pomogą im w pełni 
wykorzystać możliwości tego sprzętu.

Zakup stacjonarnych oraz przeno-
śnych zestawów komputerowych był 
możliwy dzięki pozyskaniu przez samo-
rząd unijnego dofinansowania w ramach 
projektu „Równe szanse na starcie – 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Psary”. Koszt zakupu i montażu 
sprzętu wyniósł 672 441,00 zł i w całości 
został dofinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 
2013. Red.

131 KOmPutERóW PRZEKaZaNyCh dO SZKół I ROdZIN
W czerwcu Gmina Psary przekazała do szkół oraz wybranych rodzin z naszej gminy aż 131 nowych kom-

puterów w ramach projektu „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Psary” w całości finansowanego ze środków unijnych.

Uczniowie z Dąbia z nowymi dotykowymi komputerami

c.d. ze str. 2 „Modernizacja bazy sportowej...”

REmONty dRóG W maLINOWICaCh I GóRZE SIEWIERSKIEJ

W Malinowicach na ul. Zielo-
nej prace będą polegały na usunię-
ciu starej nawierzchni i wykonaniu 
nowej z frezu bitumicznego ze skro-
pleniem nawierzchni asfaltem i uwa-
łowaniem, dodatkowo zjazd z dro-
gi powiatowej będzie wykonany z 
asfaltobetonu. Wartość robót wyniesie 
65 195,78 zł brutto, a wykonawca ma 
wykonać prace do 30 września b.r.

W Górze Siewierskiej zostanie prze-
prowadzony remont odcinka drogi 

gminnej, która łączy ul. Kościuszki z ul. 
Szopena. Zakres zadań obejmuje zerwa-
nie starego i położenie nowego asfaltu 
oraz wykonanie odwodnienia. Usunięta 
zostanie także zużyta wiata przystanko-
wa, a w jej miejsce zabudowana zosta-
nie nowa wraz z podświetlaną tablicą 
informacyjną. Koszt tych prac wyniesie 
81 999 zł brutto, a potrwają one rów-
nież do 30 września b.r.

Wyżej opisane prace przeprowadzi 
wyłoniona w przetargu firma Usługi 

Remontowo-Budowlane H. Szymańska.
Z kolei za Urzędem Gminy powsta-

nie parking wraz z odwodnieniem – 
wykonany z kostki betonowej niefazo-
wanej. Prace obejmują także remont 
fragmentu ogrodzenia systemowego 
wraz z bramą i osprzętem. Wykonaw-
cą tego przedsięwzięcia o wartości 
82 935 zł została firma P.H.U.B. „Marma-
dex” z Myszkowa. Z parkingu będzie moż-
na korzystać po 31 sierpnia b.r. Red.
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Chociaż ubiegły rok pożegnaliśmy już 
dobre 6 miesięcy temu to dopiero teraz 
przyszedł czas na jego pełne finansowe 
podsumowanie. Na sesji Rady Gminy 
Psary 25 czerwca radni po zapoznaniu 
się z pozytywnymi opiniami Regional-
nej Izby Obrachunkowej oraz Komisji 
Rewizyjnej na temat realizacji budżetu 
gminy za 2014 r. podjęli jednogłośnie 
uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy 
Psary absolutorium.

Budżet 2014 roku był jak do tej pory 
rekordowy zarówno pod względem do-
chodów, jak i wydatków gminy, a szcze-
gólnie wydatków na prace budowlane 
i inwestycyjne w kwocie 10,4 mln zł, 
które stanowiły aż 28% wszystkich wy-
datków budżetu. W 2014 roku wydatki 
gminy wyniosły 37,2 mln zł, a dochody 
bieżące i majątkowe 35,4 mln zł. 

Powstały w budżecie nieznaczny 
deficyt, stanowiący zaledwie 5% wy-
konanych dochodów, został pokryty z 
przychodów z tytułu pożyczek i kredy-
tów. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
jedynie 900 tys zł. stanowił komercyjny 
kredyt bankowy, a reszta to preferen-
cyjne pożyczki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na realizację projektów z 
unijnym dofinansowaniem. Jednocześnie 
w 2014 r. zwróciliśmy raty zaciągniętych 
w poprzednich latach kredytów i poży-
czek wraz z odsetkami na kwotę ponad 
2,2 mln złotych. To spowodowało, że 
długoterminowy dług gminy spadł w 
2014 r. do poziomu 7,7 mln zł i zmniej-
szył się o 200 tys. zł w stosunku do sta-
nu z końca 2013 roku. Ważna jest także 
relacja wielkości długu do wykonanych 
dochodów gminy w danym roku. I tak 
na koniec 2010 r. dług w wysokości 9,2 
mln zł stanowił blisko 40% wykonanych 
dochodów, natomiast 7,7 mln zł długu 
na koniec 2014 r. to jedynie 22% wyko-
nanych dochodów.

W poprzednim okresie finansowym 
samorząd osiągnął znaczącą nadwyżkę 
operacyjną, czyli różnicę pomiędzy do-
chodami bieżącymi a wydatkami bieżą-
cymi – w 2014 roku była ona rekordo-
wa i wyniosła aż 4,9 mln zł! Tak duża 
nadwyżka umożliwiła wykonanie w 
2014 roku bardzo wielu zadań inwesty-
cyjnych, pozwalając na zabezpieczenie 
znaczącej części niezbędnych środków 

na ich realizację, w tym tzw. wkładów 
własnych na projekty z dotacjami. Gdy-
by nie nadwyżka operacyjna, niektóre z 
tych przedsięwzięć nie zostałyby zleco-
ne do wykonania w ogóle lub konieczne 
byłoby sięganie po milionowe kredyty i 
pożyczki na ich realizację. 

Ubiegły rok budżetowy był również 
dobry pod względem pozyskanych 
unijnych i krajowych dofinansowań do 
rozmaitych przedsięwzięć. Wartość za-
kontraktowanych dotacji w 2014 roku 
wyniosła 6 049 858 zł. Natomiast war-
tość projektów objętych gwarancją do-
finansowania w 2014 r. i zakontraktowa-
nych do realizacji w przyszłości sięgnęła 
13 001 164 zł. W tym okresie złożono 
18 wniosków o dofinansowanie, w tym 
do funduszy unijnych 13 i funduszy kra-
jowych 5.

Kolejnym pozytywnym wskaźnikiem 
finansowym był wzrost udziału gminy 
w podatku dochodowym. To znaczy, 
że budżet samorządu otrzymał więcej 
pieniędzy z tytułu rozliczanych przez 
mieszkańców PITów, co jest między 
innymi konsekwencją wzrostu liczby 
mieszkańców, ich zamożności oraz pro-
wadzenia polityki sprzyjającej płaceniu 
podatków zgodnie z miejscem zamiesz-
kania. Jeszcze w 2011 r. wpływy do sa-
morządowej kasy z tego źródła wyno-
siły 10,58 mln zł, a w 2014 r. już ponad 
12,25 mln zł.

Wart odnotowania jest także fakt, 
że w poprzednim roku gminie udało się 
odliczyć aż 675 375 zł podatku VAT, któ-
ry wrócił do naszego budżetu. Ponad-

to w ramach zeszłorocznego budżetu 
wykonano bądź rozpoczęto ponad 30 
zadań inwestycyjnych o łącznej warto-
ści 10,4 mln zł, wśród których aż trzy 
przedsięwzięcia miały budżety liczone 
w milionach złotych. Największą in-
westycją było rozpoczęcie wymiany 
rozległej sieci wodociągowej w Malino-
wicach, Psarach i Strzyżowicach warte 
5,24 mln zł. Drugi co do wielkości pro-
jekt inwestycyjny stanowiła budowa ul. 
Kościuszki w Górze Siewierskiej, ul. 
Bocznej i Belnej w Strzyżowicach, ul. 
Zielonej w Preczowie, ul. Parkowej w 
Sarnowie i ul. Spokojnej w Gródkowie 
oraz wykonanie pętli autobusowej na 
końcu ul. Szkolnej w Malinowicach – na 
te zadania wydano ok. 4 mln zł. Trzecia 
z kolei inwestycja obejmowała dokoń-
czenie trwających prac przy zagospoda-
rowaniu placu szkolnego w Sarnowie, na 
którym powstało boisko wielofunkcyjne 
z oświetleniem, trybuną oraz ciągami 
komunikacyjnymi i plac zabaw o warto-
ści 1,46 mln zł.  

Budżet gminy w 2014 roku obejmo-
wał także dotację inwestycyjną dla Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu, 
dzięki której wymienił on około 3 km 
sieci wodociągowej w różnych sołec-
twach gminy. Poprzedni rok był również 
czasem przygotowywania dokumentacji 
budowlanych, niezbędnych do realiza-
cji projektów dotowanych z unijnych i 
krajowych programów pomocowych 
w kolejnych latach. Najważniejsza była 
współfinansowana koncepcja przebudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 913. Red.

JEdNOGłOśNE aBSOLutORIum dLa WóJta
Czerwiec to miesiąc, w którym radni Rady Gminy tradycyjnie głosują nad udzieleniem absolutorium Wójtowi za 

realizację budżetu gminy za poprzedni rok. Po raz piąty z rzędu radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.

Na czerwcowej sesji radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Psary
absolutorium
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W „Szkole marzeń” uczestniczyli 
uczniowie klas IV – VI szkół podstawo-
wych z terenu gminy Psary. Dzięki temu 
przedsięwzięciu między listopadem 2013 
r. a czerwcem 2015 roku dzieci mogły 
brać udział w aż 3480 godzinach zajęć 
logopedycznych, dziennikarskich, teatral-
nych (połączonych z przedstawieniami 
teatralnymi i operowymi), matematycz-
no-przyrodniczych, języka angielskiego, 
muzyczno-tanecznych oraz warsztatach 
z zakresu edukacji regionalnej. Dodatko-
wo zorganizowany został system opieki 
psychologiczno-pedagogicznej w Szkole 
Podstawowej w Sarnowie i Szkole Podsta-
wowej w Dąbiu, a uczniowie wszystkich 
szkół uczestniczyli w wycieczkach eduka-
cyjnych i wielu konkursach. Psarskie pod-
stawówki wzbogaciły także swoją bazę 
o nowoczesne pomoce dydaktyczne, o 
łącznej wartości blisko 90 000,00 zł.

Natomiast projekt „Młodzież z przy-
szłością” dedykowany był dla uczniów 
Gimnazjum w Psarach. W ramach pro-
jektu odbyło się 1746 godzin dodatko-
wych zajęć, realizowanych od X 2013 
r. do VI 2015 r. Ogromną zaletę wielu z 
nich stanowił nacisk na zdobycie prak-
tycznej wiedzy i umiejętności. Uczestni-
cy poszczególnych zajęć między innymi: 
poznawali narzędzia do obróbki grafiki 
i tworzenia krótkich filmów, prowadzili 
badania z zakresu nauk przyrodniczych, 
wykonywali profesjonalny skład gazety, 
spotykali się z dziennikarzami, odkrywali 
tajniki programowania informatycznego i 
robotyki czy też brali udział w warszta-
tach ekonomicznych. Ponadto realizo-
wano innowacyjne wyjazdy edukacyjne: 
do prawdziwych redakcji prasowych, do 
Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-
-Białej, do urzędu skarbowego i banku, 

na warsztaty na Uniwersytecie Śląskim, 
do Szkolnego Centrum Doradztwa Za-
wodowego itp. Nowością była również 
uruchomiona na potrzeby projektu plat-
forma interaktywnej edukacji. Jednocze-
śnie szkoła wzbogaciła się o nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny o łącznej wartości 29 
000 zł w tym m.in.: zestawy preparacyj-
ne, laboratoryjne do eksperymentów 
chemicznych, plansze interaktywne, ze-
staw kalkulatorów, radiometr, generator 
drgań, wyposażenie komputerowe, pa-
kiety edukacyjne LEGO, lampa błyskowa 
do aparatu, obiektyw zmiennoogniskowy, 
kamera video, wizualizer i wiele innych.. 

Ogółem wartość dofinansowania obu 
projektów wyniosła 783.078,37 złotych, 
przy czym całkowity wkład pieniężny po-
chodził ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Gmina Psary nie musiała 
angażować swoich środków finansowych, 
wnosząc do projektu wkład niepieniężny 
w postaci udostępnienia sal do przepro-
wadzenia zajęć.

Podczas uroczystego podsumowania 
obu przedsięwzięć goście mogli obejrzeć 
przedstawienie teatralne „A to Ci teatr” 
w wykonaniu uczestników „Szkoły Ma-
rzeń”. Ponadto mieli okazję, by zobaczyć, 
jak wyglądają przykładowe zajęcia projek-
towe prowadzone w gimnazjum. Wszyscy 
uczniowie zgodnie stwierdzili, że realizo-
wane w ramach projektu lekcje bardzo im 
się podobały: „Zajęcia były prowadzone 
w bardzo ciekawy sposób. Zarówno 
ja oraz moi koledzy i koleżanki z klasy 
przede wszystkim dobrze się bawiliśmy 
podczas tej nauki. Żałuję, że projekt się 
skończył.” – powiedział podczas spotka-
nia Piotr Paciej, uczeń z Gimnazjum w 
Psarach. Red.

ZaKOńCZyLIśmy dWa dużE PROJEKty EduKaCyJNE
23 czerwca 2015 r. w sali bankietowej OSP w Psarach odbyło się spotkanie podsumowujące dwa duże projekty 

z dofinansowaniem unijnym. Pierwszy pn. „Szkoła marzeń” był realizowany we wszystkich szkołach podstawo-
wych w naszej gminie, a drugi zatytułowany „młodzież z przyszłością” w gimnazjum.

Występ uczniów ze SP w Strzyżowicach

Gminna Komisja Wyborcza w Psarach obwieściła, że w wy-
borach przeprowadzonych 11 maja 2015 roku Radnymi Mło-
dzieżowej Rady Gminy w Psarach zostali wybrani: okręg wybor-
czy nr 1, Gimnazjum w Psarach – Oliwia WARMUZ, Karolina 
PAKS, Piotr PACIEJ, Weronika SOBCZYK, Martyna WALU-
GA, Anna KILJAŃSKA; okręg wyborczy nr 2, Szkoła Podsta-
wowa w Strzyżowicach – Julia CIEMIĘGA, Igor BANASIAK, 
Antoni POCHYLSKI; okręg wyborczy nr 3, Szkoła Podstawowa 
w Dąbiu – Aleksandra DUDA,  Bartosz BIAŁAS; okręg wybor-
czy nr 4, Szkoła Podstawowa w Sarnowie – Kajetan KYRCZ, 

mamy NOWą młOdZIEżOWą Radę GmINy PSaRy
11 maja 2015 roku odbyły się wybory do młodzieżo-

wej Rady Gminy w Psarach, a 16 czerwca miała miejsce 
I sesja nowo wybranego organu w kadencji 2015-2019.

Wybory przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy
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Wiktoria KORZEB; okręg wyborczy nr 5, Szkoła Podstawowa 
w Gródkowie – Julia POLAK, Julia CIEPIELA. Wybory odby-
ły się na podstawie §8 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej 
Rady Gminy w Psarach, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy, przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/2011 
Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy Psary.

Pierwsza uroczysta sesja otwierająca nową kadencję Mło-
dzieżowej Rady odbyła się 16 czerwca w Gimnazjum w Psarach. 
Młodzi samorządowcy otrzymali na niej oficjalne zaświadczenia 
o wyborze na radnego, które odebrali z rąk Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej – Krzysztofa Kopki oraz Przewod-
niczącego Rady Gminy Psary – Jacentego Kubicy. W trakcie ob-
rad dokonano również wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady: 
Przewodniczącym została Oliwia Warmuz, Wiceprzewodniczą-
cym – Bartosz Białas, Sekretarzem – Martyna Waluga. Red.

INFORmaCJE

Jak się przygotować i zachować?
• słuchaj aktualnych prognoz pogody w 

środkach masowego przekazu,
• usuń z balkonów, tarasów i parapetów 

okien rzeczy, które mogą zostać po-
rwane przez wiatr,

• zamknij okna i drzwi,
• w miarę możliwości wyłącz urządzenia 

elektryczne i gazowe,
• zrezygnuj z wycieczek w góry, nie wy-

chodź z domu,
• sprawdź czy masz pod ręką oświe-

tlenie awaryjne (np. latarkę) oraz na-
ładowany telefon komórkowy, nie 
obserwuj niebezpiecznych zjawisk po-
godowych

• w czasie nawałnicy nie podchodź do 
okien i drzwi,

• jeżeli jesteś w budynku, w centrum 
huraganowego wiatru lub trąby po-
wietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z 
daleka od okien i drzwi, najlepiej na 
najniższej kondygnacji, np. w piwnicy,

• jeżeli bardzo silny wiatr lub intensyw-
ne opady deszczu zaskoczą Cię pod-
czas podróży samochodem, najlepiej  
zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego 
schronienia,

• nie parkuj samochodu pod drzewami, 
słupami i liniami energetycznymi!,

• bezwzględnie nie szukaj schronienia 
pod drzewami, słupami i liniami ener-
getycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, 

jak wiaty autobusowe i tramwajowe,
• nawałnicę najlepiej przeczekać w bu-

dynku,
• w czasie burzy, będąc poza budynkiem, 

nie używaj telefonu komórkowego

Jeśli jesteś nad wodą:
• wyjdź z wody,
• opuść żaglówkę, łódź, rower wodny, 

kajak itp. oraz przycumuj do brzegu,
• pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie 

wolno przebywać w żaglówce, pod jej 
pokładem.

• najlepiej, podczas burzy i huraganu, nie 
przebywaj nad wodą.

Gdy jedziesz samochodem:
• zmniejsz prędkość jazdy i miej świado-

mość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego 
lub zabudowanego terenu, gwałtowny 
podmuch wiatru może spowodować 
utratę panowania nad samochodem i 
doprowadzić do wypadku,

• najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na 
poboczu (włącz światła awaryjne) lub 
na najbliższym parkingu; jeśli zaskoczy 
Cię burza, a nie możesz się schronić 
w budynku, to zostań w odpowiednio 
zaparkowanym pojeździe,

• nie zatrzymuj się pod słupami i liniami 
energetycznymi oraz pod drzewami; 
złamana gałąź lub drzewo może przy-
gnieść samochód i osoby w nim prze-
bywające.

Źródło: Komenda Główna PSP

JaK ZaChOWać SIę POdCZaS BuRZ, NaWałNIC, huRaGaNóW?
Burze, intensywny deszcz oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami i występują z różną siłą. to zja-

wiska, które szybko się przemieszczają, mogą pojawiać się nagle, niespodziewanie i zawsze są niebezpieczne.

c.d. ze str. 5 „Mamy nową Młodzieżową Radę Gminy Psary”

Przypominamy, że opłaty za usługi pogrzebowe i cmentarne na gminnym cmentarzu w Strzyżowicach zostały 
ustalone uchwałą nr XX/167/2004 Rady Gminy Psary z 26.05.2004 r. i pozostają aktualne.

OPłaty Na CmENtaRZu KOmuNaLNym W StRZyżOWICaCh

Zgodnie ze wspomnianą uchwałą 
ceny za usługi pogrzebowe i cmentarne 
przedstawiają się następująco:
• wykonanie grobu pojedynczego 

ziemnego, zasypanie i uformowanie 
mogiły: 300,00 zł

• wykopanie grobu pojedynczego pod 
piwniczkę: 300,00 zł

• wykopanie grobu rodzinnego dwu-

miejscowego: 380,00 zł
• wykopanie grobu rodzinnego za-

pewniającego pochowanie więcej niż 
dwóch osób: 350,00 zł  - rezerwacja 
miejsc grzebalnych na okres 20 lat: 
350,00 zł

• opłata za korzystanie z kaplicy: 
100,00 zł

• opłata za ustawienie pomnika: 10% 

wartości pomnika (wymagane oka-
zanie rachunku lub oświadczenia w 
przypadku wykonania we własnym 
zakresie).

• opłata za nagrobek na grobie poje-
dynczym: 150,00 zł

• opłata za nagrobek na grobie rodzin-
nym: 200,00 zł

• opłata za ustawienie ławki: 20,00 zł

Gwałtowne burze niosą realne zagrożenie dla życia ludzkiego
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Organizatorem przedsięwzięcia była 
Gmina Psary, a przy jego realizacji pomagał 
partner merytoryczny – eksperci specja-
listycznego portalu ekologiczno-energe-
tycznego Planergia.pl.

W programie wydarzenia znalazło 
się aż 11 prezentacji i wykładów, pokazy 
energooszczędnych i ekologicznych urzą-
dzeń oraz rozwiązań technologicznych 
dla domów, a także otwarty panel dys-
kusyjny. Na scenie sali konferencyjnej w 
Dąbiu znakomici eksperci z Planergia.pl, 
Saint-Gobain, Viessmann, Semper Power, 
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w 
Zabrzu oraz Pracowni Projektowej Ar-
chitekt wyjaśniali w przystępny sposób 
najważniejsze zagadnienia związane m.in. 
z: termomodernizacją, niską emisją, archi-
tekturą niskoenergetyczną, umiejętnością 
odpowiedniego doboru działek pod budo-
wę domu czy poszczególnymi technologia-
mi odnawialnych źródeł energii. Ponadto 
trzy prelekcje poświęcono możliwościom 
uzyskania różnych dofinansowań na tego 
typu inwestycje oraz regulacjom praw-
nym w tym zakresie. Niemałym zaintere-
sowaniem cieszył się także otwarty panel 

dyskusyjny, podczas którego słuchacze 
konferencji mogli bezpośrednio porozma-
wiać z prelegentami i uzyskać dodatkowe 
wyjaśnienia w wielu nurtujących tematach. 
Warte odnotowania były również pytania 
stawiane wykładowcom przez moderato-
ra konferencji – dziennikarza radiowego 
Łukasza Kwaśnego.

W przerwach pomiędzy wykładami 
goście mogli przyjrzeć się licznym wystaw-

com, prezentującym najnowsze technolo-
gie i urządzenia stosowane w ekologicznym 
i energooszczędnym budownictwie miesz-
kalnym. W ramach targów pokazywano 
m.in. fotowoltaikę, kolektory słoneczne, 
nowoczesne kotły i urządzenia grzewcze, 
przydomowe oczyszczalnie, pompy cie-
pła, materiały termoizolacyjne oraz wiele 
innych innowacyjnych rozwiązań technicz-
nych. Szczególną uwagę zwracały duże sa-
mochody wystawiennicze z profesjonalnie 
przygotowanymi stoiskami na naczepach.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał 
bezpłatnie poradnik o odnawialnych źró-
dłach energii oraz materiały konferencyj-
ne i publikatory konkretnych wystawców. 
Słuchacze mogli również skorzystać z 
małego poczęstunku w trakcie tej prawie 
4-godzinnej nauki.

Zarówno targi jak i konferencja są czę-
ścią szerszego przedsięwzięcia realizowa-
nego przez Gminę Psary – projektu infor-
macyjno-edukacyjnego pod nazwą „Dom 
energooszczędny”. Głównym jego celem 
jest promocja nowoczesnych rozwiązań 
w budownictwie z wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii oraz kształtowanie 
odpowiednich postaw proekologicznych. 
Więcej o całym przedsięwzięciu: www.
psary.pl/dom-energooszczedny.html

W ramach akcji „Dom energooszczęd-
ny” przewidziano jeszcze kolejne działania: 
w czasie wakacji – gry, zabawy oraz zaję-
cia plastyczne o tematyce ekologicznej dla 
dzieci i młodzieży realizowane w ośrod-
kach kultury w gminie Psary, a w trakcie 
gminnych dożynek 13 września – warszta-
ty ekologiczne dla dorosłych oraz zabawy i 
konkursy z nagrodami dla dzieci. Red.

POKaZy ENERGOOSZCZędNEGO BudOWNICtWa W dąBIu
Sukcesem zakończyły się targi wystawiennicze oraz konferencja poświęcona energooszczędnym rozwiąza-

niom w budownictwie domów, które odbyły się w sobotę 27 czerwca br. w dąbiu w gminie Psary. 11 wykładom 
przysłuchiwało się blisko 200 osób, a ekspozycje aż 14 wystawców obejrzało ponad 300 gości.

Prelegenci przedstawiali swoje wystąpienia w postaci prezentacji

Panel dyskusyjny

Przed OSP Dąbie odbywały się targii eko - technologii
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Młodzi reprezentanci z gminy Psary 
stanowili jeden z 525 zespołów z całej 
Polski, biorących udział w konkursie, 
którego nagrodą był udział w tegorocz-
nej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Aby 
zasiąść w parlamencie musieli oni rywa-
lizować nie tylko z gimnazjalistami, ale 
także z uczniami szkół ponadgimnazjal-
nych. Drużyny miały za zadanie opraco-
wać projekt o charakterze społecznym, 
zrealizować go i opisać. Nasz zespół zba-
dał, jak funkcjonują niedawno wytyczone 
szlaki rowerowe w Gminie Psary.

Nagrodą za sukces był dwudniowy po-
byt w Warszawie połączony z udziałem w 
sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwszy 
dzień, 31 maja wypełniły zajęcia warszta-
towe z retoryki i stosunków interperso-
nalnych, spotkania z nowymi koleżankami 
i kolegami. Natomiast drugiego dnia w sali 

plenarnej Sejmu RP odbyło się uroczyste 
posiedzenie XXI sesji Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży. Udział w obradach wzięli m.in. 
premier Ewa Kopacz, minister edukacji 
Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Rzecznik 

Praw Dziecka – Marek Michalak.
Bogaci w doświadczenia młodzi parla-

mentarzyści już wkrótce rozpoczną pra-
cę w Młodzieżowej Radzie Gminy Psary.

GimPsary

NaSI POSłOWIE W SEJmIE dZIECI I młOdZIEży
uczniowie Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach: Karolina Paks i Piotr Paciej wzięli 

udział w XXI sesji Sejmu dzieci i młodzieży w Warszawie.

Karolina i Piotr w Sejmie

Tradycyjnie wręczono wyróżnienia 
najzdolniejszym uczniom z terenu gmi-
ny, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 
oprócz doskonałych wyników w nauce, 
mogli poszczycić się zdobyciem wyso-
kich lokat w konkursach, przeglądach i 
festiwalach na szczeblu powiatowym, re-
gionalnym, wojewódzkim, a nawet ogól-
nopolskim.

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w 
postaci książek z rąk Wójta odebrało w 
sumie: za wyniki w nauce – 36 uczniów, 
za osiągnięcia sportowe – 11 uczniów, 
za udział w konkursach – 18 przedszko-

laków. Za całoroczną działalność oraz 
zdobycie tytułu Mistrzowskiej Gromady 
Zuchowej nagrodę odebrała Gromada 
Zuchowa „Leśne Skrzaty”, działająca 
przy Szkole Podstawowej w Strzyżowi-
cach, której opiekunem jest Anna Łeb-
zuch.

Puchar oraz sprzęt sportowy za zwy-
cięstwo we współzawodnictwie sporto-
wym szkół podstawowych przypadł w 
tym roku Szkole Podstawowej w Gród-
kowie. Z kolei Jan Kraśkiewicz - Prezes 
Gminnego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego nagrodził Wiktorię Korzeb 

uczennicę Szkoły Podstawowej w Sarno-
wie, za pracę w samorządzie szkolnym.

Spotkanie było także okazją do pod-
sumowania przez Wójta Gminy Psary 
kończącego się roku szkolnego. W tym 
czasie realizowano we wszystkich szko-
łach podstawowych projekt „Szkoła Ma-
rzeń”, a w gimnazjum przedsięwzięcie 
pn. „Młodzież z przyszłością”. W ramach 
obu projektów uczniowie mogli korzy-
stać z szeregu bezpłatnych zajęć dodat-
kowych, a pod koniec roku szkolnego 
wszystkie szkoły zostały doposażone w 
nowoczesny sprzęt komputerowy.

Na uroczystość przybyli: wyróżnie-
ni uczniowie, ich rodzice oraz goście, 
wśród których znaleźli się Wójt Gminy 
Psary Tomasz Sadłoń, Przewodniczący 
Rady Gminy Jacenty Kubica, Radni, Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Psarach Helena Warczok, dyrektorzy 
placówek oświatowych. Wszyscy zgro-
madzeni podziwiali program artystycz-
ny przygotowany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Strzyżowicach.

Na zakończenie Wójt Gminy Psary 
złożył podziękowania wszystkim nauczy-
cielom, którzy efektywnie pracowali z 
uczniami z naszej gminy oraz rodzicom 
za wspieranie działań szkół.

Wszystkim Uczniom i Nauczycielom 
życzymy słonecznych i bezpiecznych wa-
kacji.

Red.

POdSumOWaLIśmy ROK SZKOLNy 2014/2015
23 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło się 

uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Wyróżnieni za osiągnięcia uczniowie ze SP Dąbie



Uczniowie i przedszkolaki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzy-
żowicach aktywnie uczestniczą w róż-
norodnych działaniach na rzecz ekologii.

Dzieci poprzez udział i organizację 
konkursów przyrodniczych, lekcji w te-
renie oraz współpracę z Nadleśnictwa-
mi w Świerklańcu i Kaletach pogłębiają 
swoją wiedzę związaną z otaczającą 
przyrodą i jej ochroną. Każdego roku 
zachęcają również dorosłych mieszkań-
ców do podejmowania działań proeko-
logicznych.

Jedną z takich inicjatyw była akcja typu 
„performance” pn. „Wiatr i papier – daj 
drugie życie makulaturze” prezentowa-
na 20 maja br. Barwny korowód prze-
branych w gazety uczniów i przedszko-
laków wyruszył ze szkoły pod budynek 
biblioteki. Przesłanie akcji wypisane było 
na transparentach: „Śmieci segregujesz 

– Ziemię ratujesz”, „Oszczędzaj natu-
rę – zbieraj makulaturę”, „Góra śmieci, 
Ziemię szpeci”, „Drzewa zielone – płuca 
dotlenione”. Przedstawienie muzyczno-
-taneczne nawiązywało tematycznie do 
segregacji odpadów, dbałości o czystość 
lasów i recyklingu. Dodatkową atrakcją 
był pokaz mody ekologicznej „Odzież 
podwójnie użyteczna”.

Uczniowie rozdawali mieszkańcom 
ulotki informujące o zbiórce zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go w ramach ogólnopolskiego programu 
„Odzyskomania”. Na odwrocie ulotek 
zamieszczono Kodeks Ekologa.

Informacja o strzyżowickiej eko-akcji 
znalazła się na antenie Radia Katowice 
28 maja w audycji „Wysypisko”, a wraz 
z nią opublikowano krótkie wywiady z 
niektórymi uczniami.

Raport z działań ekologicznych został 

zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkur-
su „Czarodziejskie drzewo” organizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Klub Gaja”.

ZSP nr 1 w Strzyżowicach

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 37 / VI / 2014/2015

PIKNIKOWa ZaBaWa Na StO dWa!

EKOLOGICZNa aKCJa PERFORmaNCE W StRZyżOWICaCh

Najpiękniejsze dni w roku – Dzień Mat-
ki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca – zasługu-
ją na szczególną oprawę. Gwarantują ją 
szkolne pikniki rodzinne, które tradycyj-
nie już od lat, przyciągają do Szkoły Pod-
stawowej w Dąbiu liczne rzesze uczniów, 
rodziców, dziadków i przyjaciół szkoły. 
Gośćmi specjalnymi tegorocznego familij-
nego święta byli m.in.: Wójt Gminy Psa-
ry Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady 
Gminy Jacenty Kubica i Sekretarz Gminy 

Mirella Barańska-Sorn. 
Słoneczny piątek 29 maja był wprost 

stworzony do przebywania na świeżym 
powietrzu, a bogaty program pikniku 
gwarantował dobrą zabawę każdemu. 
Na scenie królowały muzyka i taniec. W 
programie były też występy akrobatycz-
ne i pokaz aikido, popisy instrumentalne 
i wokalne, a w nich wiele ciepłych słów 
płynących od uczniów do rodziców. 

Miłośnicy aktywnego trybu życia mogli 

spróbować swoich sił w sportowej ry-
walizacji rodzin, w której wszyscy okazali 
się zwycięzcami, otrzymując pamiątkowe 
złote medale. Dużą atrakcją dla najmłod-
szych było malowanie dziecięcych buziek, 
czy możliwość zakupienia szczęśliwego 
losu w quizie fantowym, bo przegranych 
nie było. 

Jak na piknik przystało, nie zabrakło też 
uczty dla podniebienia. Kawiarenka pod 
chmurką serwowała w tym dniu najlep-
sze, domowe smakołyki mam i babć. Wy-
bornie smakowały grillowane kiełbaski, 
pieczone ziemniaki czy pajda chleba ze 
smalczykiem i kiszonym ogórkiem. 

Po raz kolejny okazało się, że wspólna 
zabawa na świeżym powietrzu to nie-
zawodny sposób na integrację rodzin i 
społeczności szkolnej. Dlatego dziękując 
wszystkim, którzy byli z nami tego pięk-
nego dnia, już dziś planujemy kolejne spo-
tkanie. Do zobaczenia za rok!

SP dąbie

Uczniowie podczas występów tanecznych

Ekologiczny przemarsz 
ulicami Strzyżowic
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Hej, mam na imię Paulina Sowa i cho-
dzę do 6 klasy Szkoły Podstawowej w 
Gródkowie. Moją pasją są konie. Jeżdżę 
od 5 lat bez przerwy, i mam nadzieję, że 
się to nie zmieni. Mam swojego sporto-
wego kuca o imieniu K-Rewita. Trenuję 
na niej codziennie, oprócz poniedziałków, 
ponieważ konie mają w tym dniu tygodnia 
wolne od pracy.

Swoją jazdę na poważnie zaczęłam od 
zdobycia brązowej odznaki jeździeckiej w 
Polskim Związku Jeździeckim. Na począt-
ku dobre wyniki osiągałam tylko w zawo-
dach ujeżdżeniowych, ale po roku cięż-
kich treningów mam już pierwsze medale 
w skokach przez przeszkody. Obecnie 
posiadam już srebrną odznakę PZJ i z nie-
cierpliwością czekam chwili, kiedy będę 
mogła zdawać na złotą. Myślę, że umie-
jętności już mam, ale według regulaminu 
muszę mieć ukończone 16 lat.

K-Rewita ma 135 cm wzrostu, a na 
treningach skacze na niej przeszkody o 
wysokości 90 – 100 cm. Rewita jest moim 

2 własnym koniem, poprzedni o imieniu 
Nero niestety nie nadawał się do skoków 
i trzeba było go sprzedać. Mój koń to kuc 
feliński maści skarogniadej (czarnobrą-
zowy). Głównie trenuję na niej skoki, ale 
treningi ujeżdżeniowe też się zdarzają. :) 
Byłam już na wielu zawodach, na ostat-
nich 25 kwietnia w Kroczycach, zajęliśmy 
3. miejsce w skokach przez przeszkody w 
klasie LL Profii do 90 cm.

Trenuję w Klubie Jeździeckim „Luizja-
na’’. Jest to moim zdaniem najlepszy klub 
pod słońcem i nie mam zamiaru prze-
nosić się do żadnego innego, poza tym 
mam do Luizjany 5 minut samochodem, 
a 15 rowerem. Atmosfera w tej stajni 
jest jak w rodzinie, czasami są sprzecz-
ki – jak to w każdej rodzinie pomiędzy 
rodzeństwem – ale ogólnie jest bardzo 
miło.

Paulina Sowa kl. VI SP Gródków

PaSJa Całym żyCIEm...

W poniedziałek 1 czerwca obchodzi-
liśmy szkolny Dzień Dziecka. Był to dla 
nas dzień zabawy i radości. Rozpoczęli-
śmy go od apelu, na którym Pani Dyrek-
tor ogłosiła rezultaty zawodów balono-
wych. Wszyscy podekscytowani czekali 
na te wyniki licząc, że to właśnie ich ba-
lon pokonał najdłuższy dystans. Najdalej 
poleciał balon ucznia klasy drugiej Jakuba 
Bochenka. Jego balon znaleziono w Cze-
chach 240 km od szkoły. Kolejny balon 
zaliczył dystans o 4 kilometry krótszy, a 
należał on do jednej z nauczycielek – p. 
Eli Niedbały. Na trzecim miejscu odno-
towaliśmy wynik 184 km, a należał on do 

naszych najmłodszych kolegów z przed-
szkola - do grupy „Troskliwe Misie”.

Pozostałe balony, o których otrzy-
maliśmy informacje zwrotne należały 
do: Wiktorii Paszewskiej 176 km, Emila 
Leśniaka 163 km, Natalii Musiał 133 km 
oraz do Igi Flak 30 km. Zwycięzcy za-
wodów balonowych otrzymali nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły, za co serdecznie dziękuje-
my. 

Dalej ten radosny dzień upłynął w at-
mosferze rywalizacji sportowych i inte-
lektualnych. Były konkurencje sportowe 
w dwóch grupach: klasy I – III i klasy IV 

– VI oraz turnieje, w których uczniowie 
musieli się wykazać wiedzą i refleksem. 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzień 
ten pełen był atrakcji i niespodzianek. 
Jesteśmy wdzięczni naszym nauczycie-
lom, ale przede wszystkim naszym ro-
dzicom, którzy uczynili ten dzień nie 
tylko radosnym, ale i smacznym. Nasze 
podziękowania kierujemy także do Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkoły, którego 
przedstawiciele zadbali o poczęstunek 
zarówno ten słodki, jak i ten przygoto-
wany na grillu.

Samorząd uczniowski 
w Strzyżowicach

dZIEń dZIECKa W StRZyżOWICaCh

Tym razem Projekt „Szkoła Marzeń” 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego zaprowadził 
młodzież ze Szkoły Podstawowej w 
Dąbiu 28 maja br. do redakcji „Dzien-
nika Zachodniego” w Sosnowcu.

Przewodniczką wycieczki była Ka-
tarzyna Kapusta – dziennikarka tej 
popularnej gazety. Na początku (pod-
czas warsztatów dziennikarskich) 
uczniowie poznali dziennikarskie ABC 
(warsztat dziennikarza, zasady prze-
prowadzania wywiadów, opracowa-
nie newsów, dziennikarskie „wtopy” 
i slang im tylko zrozumiały). Potem 
starali się napisać artykuł o pożarze w 
sadzie i kradzieży... jabłka. Po trudach 

pisania zwiedzili redakcję (aż do 7. 
piętra). Niestety tym razem zabrakło 
im czasu na drukarnię i miejsca, gdzie 
„papierowa” gazeta powstaje. Nasza 
przewodniczka zaprosiła nas na kolej-

na wizytę. Dużo wrażeń, dużo wiado-
mości i dużo uśmiechu. Może za parę 
lat ktoś z nas zasiądzie w fotelu na ul. 
Baczyńskiego 25?

dziennikarze z SP dąbie

Z WIZytą W REdaKCJI

Paulina podczas 
rozwijania swojej pasji

W redakcji Dziennika Zachodniego



11GłOS SZKOLNy

W tym roku kierunkiem naszej zielo-
nej szkoły była Albania. Jest to państwo 
położone na południu Europy nad Mo-
rzem Jońskim. Przed wyjazdem wszyscy 
obawiali się wielogodzinnej podróży, ale 
jak się okazało, nie taki diabeł straszny, 
jak go malują. Dzięki filmom, muzy-
ce oraz dobrej zabawie czas naprawdę 
szybko nam upłynął. Część z nas po raz 
pierwszy doświadczyła kontroli pasz-
portowej, jednak największe zaskocze-
nie wywarł na nas niecodzienny widok, 
który ukazał się naszym oczom tuż po 
przekroczeniu granicy Albanii. Tam bo-
wiem zwierzęta gospodarcze, głównie 
owce i kozy, beztrosko przechadzały się 
po ruchliwej i uczęszczanej jezdni.

Naszym punktem docelowym była 
Saranda. Jest ona prawdziwą perełką Ri-
wiery Albańskiej oraz stolicą turystyczną 
regionu, do której chętnie przybywają 
turyści. Warto również zwrócić uwagę 
na ukształtowanie terenu. Albania jest 
górzystym krajem, dzięki czemu z jed-
nej strony mogliśmy podziwiać morze, 
a z drugiej góry. Na pogodę nie można 
było narzekać. Słońce towarzyszyło nam 
przez cały pobyt. Temperatury również 
były wysokie, jednak dzięki przyjemnej 
bryzie wiejącej znad pobliskiego mo-
rza nie odczuwaliśmy upału. Większość 
czasu spędzaliśmy relaksując i opalając 
się na leżakach oraz pływając w hotelo-
wym basenie lub plażując na niezwykle 

urokliwej plaży w Ksamil. Osoby, które 
nie przepadają za kąpielami słonecznym, 
mogły zagrać w bilard, tenis stołowy 
czy „piłkarzyki”. W tych konkurencjach 
zorganizowane były również turnieje, w 
których wszyscy chętnie brali udział, przy 
okazji integrując się. Udało nam się także 
zorganizować dwie dyskoteki.

Odbyliśmy kilka pieszych wycieczek 
po okolicznych wzgórzach, dzięki czemu 
mogliśmy nacieszyć oczy pięknymi wido-
kami oraz poznać historię tego miejsca. 
Obejrzeliśmy pięknie zachowany zamek 
oraz ruiny po Monastyrze Czterdziestu 
Męczenników – miejscu religijnego kultu 
Albańczyków. Na nudę nie można było 
narzekać. Wieczorami zazwyczaj space-
rowaliśmy po malowniczej promenadzie, 
która położona jest wzdłuż wybrzeża. 
Palmy, juki, baobaby, ogromne agawy i 
opuncje zdobią nadbrzeże, tworząc pięk-
ne aleje.  Znajdują się na niej różne skle-
piki, gdzie można zakupić pamiątki oraz 
knajpki, w których można zjeść regional-
ne przysmaki.

W czasie pobytu w Albanii chętni 
mogli wziąć także udział w wycieczce 
na Korfu, położonej niedaleko Sarandy 
i tym samym zwiedzić ciekawy zakątek 
Grecji. Uczestnicy tegorocznej zielonej 
szkoły uważają wyjazd za bardzo udany, 
a poznany kraj za godny polecenia na wa-
kacyjne wojaże. Już planujemy następną 
wycieczkę. 

Gimnazjum w Psarach

POZNaJEmy aLBaNIę

2 czerwca w naszej szkole odbyła się 
niezapomniana zabawa z okazji święta 
wszystkich dzieci. Głównymi bohate-
rami dnia byli uczniowie klas I-VI oraz 
przedszkolaki.

Był słoneczny, piękny dzień, więc 
pogoda idealnie dopisała do zabawy 
na świeżym powietrzu. Przywitała nas 
przebojowa muzyka oraz cała gama tę-
czowych baniek. Główną atrakcją był 
Król Julian, który razem z nami zmagał 
się w wielu konkurencjach ruchowych 
i tanecznych. Wszyscy uczestnicy zo-
stali podzieleni na dwie grupy, które 
pod przewodnictwem kapitana druży-
ny rywalizowały o miano „najlepszego 
imprezowicza” i „najbardziej rozryw-
kowej klasy”. Oczywiście wygrało 
przedszkole!!!

Najciekawsze zawody to: limbo, 
przeciąganie liny oraz slalom z kozioł-

kami. Animatorki dbały o nasze dobre 
samopoczucie i świetną atmosferę 
podczas zabawy. Niestety wszystko co 
dobre szybko się kończy. Musieliśmy 
opuścić świat zabawy, wszyscy zmę-
czeni i wyczerpani wrócili do budynku 

szkoły. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku ponownie odwiedzą nas animato-
rzy i kolejna bajkowa postać. Dziękuje-
my Rodzicom i Pani Dyrektor za dzień 
pełen wrażeń i miłych wspomnień.

Klasa V SP Gródków

dZIEń dZIECKa W SP W GRódKOWIE

Zabawy ruchowe i taneczne

Gimnazjaliści na XVI-wiecznej twierdzy Lekursi, w tle Saranda
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Uczeń klasy trzeciej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie 
został wyróżniony w Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym.

Jakub Bartosik przez kolejne dwa 
lata był laureatem w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy „Olimpusek 2013 
i 2014”, a w bieżącym roku szkolnym 
został wyróżniony w Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym „Kan-
gurek 2015”.Uczeń posiada wysokie 
osiągnięcia w innych konkursach min. 
zajął III miejsce w Rejonowym Konkur-
sie Grafiki Komputerowej; I miejsce w 
Gminnym Konkursie Regionalnym pod 

hasłem „Moja piękna Ojczyzna – Pol-
ska”; II miejsce zespołowo w Gminnym 
Konkursie Matematycznym „Matema-
tyka na wesoło”. Ponadto chłopiec jest 
bardzo sprawny fizycznie. Wyróżnia się 
wśród rówieśników swoją zręcznością 
i sprawnością. Fascynuje go piłka noż-
na i sam ćwiczy w klubie sportowym. 
Drużynowo współodpowiedzialny za 
zdobycie Pucharu Wójta Gminy Psary 
w Gminnych Rozgrywkach Sportowych 
„W dwa ognie”. Życzymy mu wielu suk-
cesów i gratulujemy wysokich lokat.

halina Piech-Ciężadło

GłOS SZKOLNy

Zakończył się rok szkolny 2014/2015. 
Czas więc na krótkie podsumowanie na-
szych osiągnięć.

10 marca 2015 roku odbył się finał 
XXVI Międzynarodowego Drużynowe-
go Konkursu „Matematyka bez granic” 
Senior. Klasa 3A tutejszego gimnazjum 
zdobyła I miejsce w regionie wschodnio-
-śląskim. Uroczyste podsumowanie kon-
kursu odbyło się 1 czerwca 2015 roku w 
Urzędzie Miasta w Sosnowcu. Na roz-
daniu dyplomów obecna była Sekretarz 
Gminy Psary – Mirella Barańska-Sorn, 
Dyrektor Gimnazjum – Ewa Wawrzak, 
wychowawczyni i jednocześnie nauczyciel 
matematyki – Monika Wylon oraz repre-
zentacja klasy 3A. Nagrodą w konkursie 
jest wspólny wyjazd do kina ufundowany 
przez psarski samorząd. Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny „Matematyka bez 
granic” organizowany jest pod auspicjami 
Rady Europy. W Polsce patronat nad nim 
objęło Polskie Towarzystwo Matematycz-
ne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż 
startują w nim całe klasy. Jego celem jest 
otwarcie mentalnych granic pomiędzy 
krajami, regionami i szkołami. Ma interdy-
scyplinarne zadania i jest adresowany do 
szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do 
najlepszych matematyków.

W styczniu br. uczniowie z naszej kla-

sy (Weronika Sobczyk i Piotr Sobczyk) 
wzięli udział w II etapie Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z matema-
tyki. Uczniowie dostali się również do II 
etapu XXIII Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego „Nudna matematyka”, a 
Piotr Sobczyk został jego finalistą.

W Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur matematyczny 2015” z klasy 3A 
wzięło udział 5 uczestników: Piotr Sob-
czyk (wyróżnienie w 2014 r.), Weronika 
Sobczyk (wyróżnienie w 2013 r.), Bartosz 
Żmuda, Krystian Flak, Szymon Horzela.

Warto dodać, iż matematyczne umie-
jętności oraz dobra znajomość j. angiel-
skiego owocują różnorodnymi zdolnościa-
mi informatycznymi dużej grupy uczniów. 

Wśród nich znajduje się Szymon Horzela, 
który zasłynął swoim własnym progra-
mem do szkolnej familiady oraz uzyska-
niem certyfikatu Instytutu Informatyki 
Uniwersytetu Warszawskiego „Wstęp do 
programowania”. Szymon wraz z Wero-
niką Sobczyk, Szymonem Borkiem, Bar-
toszem Sonikiem i Piotrem Sobczykiem 
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Informatycznej Gimnazjalistów oraz 
licznych szkolnych zajęciach dodatkowych 
z informatyki. Na swoim koncie mają wie-
le własnych programów, animacji, gierek 
komputerowych oraz autorskich kon-
strukcji z Mindstorms EV3 i NXT.

uczniowie klasy 3a, GimPsary

matEmatyCZNO-INFORmatyCZNE SuKCESy KLaSy 3a

WyRóżNIENIE W KONKuRSIE matEmatyCZNym

Uczniowie klasy 3A wraz z wychowawczynią

Jakub Bartosik z nagrodami
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Z uwagi na prace remontowo-inwe-
stycyjne prowadzone wokół Ośrodka 
Kultury w Preczowie, sobotni festiwal 
wyjątkowo odbył się w plenerze przy 
Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu. Jednak 
zmiana miejsca nie zniechęciła wyko-
nawców do przyjazdu w gościnne progi 
naszej gminy. Łącznie na scenie zapre-
zentowało się 22 zespołów śpiewaczych 
oraz 2 solistki.

Poziom tegorocznego festiwalu był 
niezwykle wyrównany i bardzo wysoki. 
W kategorii zespołów śpiewaczych jury 
nagrodziło aż 9 wykonawców, przyzna-
jąc 4 wyróżnienia zespołom: Tęcza z 
Psar, Mierzęcanki, Niezdareczka oraz 
Pyrzowianki. Kolejno miejsce III zajął ze-
spół Grodźczanie, a miejsce II ex aequo 
zajęły zespoły Sączowinaki oraz Miko-
łowianki. Najwyższy stopień na podium 

jury przyznało naszym gminny zespołom: 
„OD... DO...” z Preczowa oraz specjalne 
I miejsce, gospodarzom tegorocznego 
festiwalu, zespołowi Dąbie.

Pomimo niesprzyjającej aury atmosfe-
ra festiwalu była bardzo gorąca i radosna. 
Zarówno uczestnicy, jak i mieszkańcy w 
trakcie, gdy jury podejmowało decyzje, 
oddali się wspólnej zabawie przy ludo-
wych rytmach, prowadzonej przez mu-
zykantów i instrumentalistów z zespo-
łów. Tym, którym było mało wspólnych 
śpiewów i tańców, organizatorzy po 
ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, 
zapewnili ciąg dalszy zabaw, które trwa-
ły do późnych godzin wieczornych.

W tym roku swoją obecnością na fe-
stiwalu zaszczycili: Wójt Gminy Psary – 
Tomasz Sadłoń wraz z Zastępcą – Martą 
Szymiec, Sekretarz Gminy – Mirella Ba-
rańska-Sorn, Skarbnik Gminy – Joanna 
Przybyłek, Poseł na Sejm RP – Walde-
mar Andzel, Radny Gminy Psary – Re-
migiusz Olesiński oraz Radny Powiatu 
Będzińskiego – Marian Kozieł. Red.

FEStIWaL PIEśNI ZaLOtNyCh Za NamI
XII świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych za nami. Pomimo, iż 20 czerwca br. pogoda nie była 

zbyt łaskawa, wszyscy uczestnicy, zespoły oraz mieszkańcy bawili się wyśmienicie.

Zespół „Nasz Gródków” na scenie

Działalność dokumentalistyczna i spo-
łeczna Bolesława Ciepieli jest tak bogata, 
że doczekała się naukowego opracowania. 
Na rynku wydawniczym w czerwcu uka-
zała się książka autorstwa prof. dr. hab. 
Zdzisława Gębołysia o tytule „Bolesław 
Ciepiela. Monografia biobibliograficzna”.

Pozycja wydawnicza ma 264 strony, w 
tym ok. 50 zdjęć. Składa się ona z dwóch 
zasadniczych części: biograficznej i biblio-
graficznej. W pierwszej przedstawiony 
został portret „bohatera” książki. Nato-
miast w części drugiej odnotowano krót-

kie opisy bibliograficzne 2045 publikacji, 
w podziale na bibliografię podmiotową 
(dzieła B. Ciepieli) i przedmiotową (dzieła 
o Ciepieli). Recenzent książki dr Barba-
ra Pytlos napisała, że książka może być 
przydatna do badań nad ruchem wydaw-
niczym w poszczególnych regionach kra-
ju. Powinna ona zainteresować także te 
osoby, które interesują się historią regio-
nu. Książkę można nabyć we wszystkich 
oddziałach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Psarach, w Księgarni w Grodźcu oraz  
Księgarni „Matras” w Będzinie.

Obie postacie: autor książki – Zdzisław 
Gębołyś oraz jej „bohater” – Bolesław 
Ciepiela 12 czerwca 2015 r. byli gośćmi 
psarskiej biblioteki. Na spotkanie autor-
skie przybyli m.in.: Wójt Gminy Psary – 
Tomasz Sadłoń, który objął honorowym 
patronatem tę uroczystość, Przewodni-
czący Rady Gminy – Jacentego Kubicy, 
Sekretarz Gminy Psary – Mirella Barań-
ska-Sorn, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury – Anna Nagły, sponsorzy, przy-
jaciele, znajomi oraz oczywiście najbliższa 
rodzina Bolesława Ciepieli.

Spotkanie rozpoczęło się od wykona-
nia pamiątkowej fotografii. Następnie Bo-
lesław Ciepiela opowiadał zgromadzonym 
o swojej pracy, działaniach, pracy twór-
czej. Zaś prof. Gębołyś przedstawił na-
ukową wartość dzieła i opisał swój wkład 
w jego powstanie. Wypowiedzi autorów 
były przeplatane minikoncertami Pani Bo-
żeny Związek. Na koniec, zwyczajowo, 
przyszedł czas na dedykacje i autografy 
obu autorów książki, życzenia, gratulacje 
oraz wręczanie kwiatów. GBP.

NIEZWyKłE SPOtKaNIE autORSKIE I NOWa KSIążKa B. CIEPIELI

Uczestnicy spotkania autorskiego Zdzisława Gębołysia

Wśród wielu utalentowanych mieszkańców Gminy Psary znajduje się człowiek zasługujący na szczególne 
uznanie za dokonania związane z dokumentowaniem historii, dzięki której przyszłe pokolenia będą mocno za-
korzenione w dziejach regionu. Osobą tą jest Bolesław Ciepiela – autor 49 książek i wielu publikacji prasowych.
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Działania grupy zaczęły się wraz z 
pierwszym modułem programu pn. ”Po-
dróż do Krainy Pełnej Zdrowia”, którego 
zakres oddziaływań odnosił się do takich 
tematów przewodnich jak: „Zdrowe ży-
wienie” – warsztaty (jemy to, co zdro-
we), „Budowanie odporności” (kiedy nie 
musimy się bać, że zachorujemy), „Higie-
na jamy ustnej” (myjemy w przedszkolu i 
myjemy w domu), „Aktywność” (ruszam 
się – jestem zdrowy). Starszaki dowiady-
wały się o składzie „Piramidy Żywienia”, 
a w niej o negatywnych skutkach spoży-
wania słodyczy w nadmiarze.

Podsumowaniem działań było wyko-
nanie przez dzieci zdrowych przysma-
ków. Należały do nich: upieczone cia-
steczka owsiane z użyciem stewii oraz 
cukru brązowego, kuleczki owsiane o 
smaku kakaowym, ciasto biszkoptowe z 
owocami, sok wieloowocowy, surówka 
owocowa.

Moduł II programu nosił nazwę: „Po-
dróż do EKO – krainy” i odnosił się 
głównie do tematyki odpadów. Jego re-
alizacja pt. „Rady na odpady” przyjęła 
formę projektu. Opracowane wraz z ro-
dzicami, a następnie zaprezentowane na 
forum grupy tematy poszerzyły wiedzę 
dzieci na temat: pochodzenia odpadów, 
ich różnorodności, kolorów pojemni-
ków, do których powinny trafiać, a także 
w jaki sposób można je przerabiać, aby 

uzyskać coś nowego.
Po zakończeniu projektu dzieci wzięły 

udział w zorganizowanym „Dniu Ekolo-
ga”, połączonym z pokazem „Eko-mo-
dy”. Z pomocą rodziców dzieci przygo-
towały wspaniałe stroje, prezentując je 
na forum grupy. W trakcie tego zajęcia 
dzieci segregowały również wybrane 
przez siebie odpady przeznaczone do 
worków w odpowiednich kolorach. Na 

koniec projektu dzieci wykonały wymy-
ślone przez siebie „eko-wynalazki”, wy-
korzystując zgromadzone w sali odpady.

Działania „Małych poszukiwaczy”, 
koordynowane przez wychowawczynię, 
Małgorzatę Bebel zaowocowały zdoby-
ciem dwóch Certyfikatów, wydanych 
przez Akademię Zdrowego Przedszko-
laka.

PP Strzyżowice

Tegoroczna, już VII edycja konkur-
su, prowadzona przez Małgorzatę Be-
bel odbyła się 29 maja. Wzięły w niej 
udział dzieci z najstarszych grup wie-
kowych takich placówek jak: Przed-
szkole Publiczne im. Kubusia Puchatka 
w Sarnowie z wychowawczynią Wio-
lettą Wróbel, Przedszkole Publiczne 
im. Misia Uszatka w Strzyżowicach z 
wychowawczyniami Aleksandrą Janicką 
oraz Małgorzatą Bebel a także Oddział 
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
w Dąbiu pod opieką Kazimiery Kozieł.

Zadania, jakie wykonywały dzieci 
obejmowały: zaśpiewanie piosenki w 
języku wybranego kraju bądź w języku 
polskim nt. danego kraju, udzielanie od-

powiedzi na pytania dotyczące krajów 
UE, odgadywanie pochodzenia wymie-
nianych nazw potraw, rozpoznawanie 
postaci bajkowych, układanie puzzli 
przedstawiających charakterystyczne 
budowle niektórych krajów.

Zmagania konkursowe obserwowa-
li zaproszeni goście: sekretarz Gminy 
Psary – Mirella Barańska-Sorn oraz 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Strzyżowicach – Dorota 
Pronobis-Kościńska. Dzieci wykazały 
się ogromną wiedzą w zakresie tematy-
ki unijnej, co zaowocowało zdobyciem 
przez nie medali oraz nagród.

PP Strzyżowice

INFORmaCJE SZKOLNE

aKadEmIa ZdROWEGO PRZEdSZKOLaKa

Przedszkolaki podczas konkursu

Przedszkolaki ze Strzyżowic poznają zasady zdrowej kuchni

PRZEdSZKOLaKI EuROPEJCZyKamI
tematyka unijna zagościła w edukacji przedszkolnej już od chwili przystąpienia Polski do unii Europejskiej. Strzy-

żowickie przedszkole realizując tematykę proeuropejską stało się także organizatorem konkursu pn.: „Jestem przy-
jacielem Syriusza”.

Od początku roku szkolnego grupa dzieci 6-letnich pn. „mali poszukiwacze” z Przedszkola Publicznego im. misia 
uszatka w Strzyżowicach kontynuuje uczestnictwo w ogólnopolskim programie z zakresu edukacji zdrowotnej i 
ekologicznej „akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
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Ten coroczny turniej rozgrywany jest 
pod egidą Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich oraz Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Polega on na organizowaniu 
przez lokalne samorządy gminne w wy-
znaczonych dniach imprez sportowych: 
zawodów, konkursów, gier i zabaw, skie-
rowanych do ogółu mieszkańców w róż-
nym wieku. Udział w tych wydarzeniach 
jest bezpłatny. Głównym celem całej ak-
cji jest promowanie aktywności rucho-
wej jako najlepszej formy spędzania wol-
nego czasu i zdrowego stylu życia oraz 
wspieranie integracji rodzinnej oraz ak-
tywizowanie lokalnej społeczności. Wa-
runkiem zaliczenia uczestnictwa w Tur-
nieju jest czynny udział każdej chętnej 
osoby w imprezach turniejowych zorga-
nizowanych w ramach VII Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich, przy 
czym jej uczestnictwo może być wielo-
krotne i jest zaliczane przy okazji udziału 
w każdej z imprez.

W tegorocznej edycji Turnieju prze-
prowadzonej w gminie Psary przez 7 dni 
odbyło się aż 110 różnorakich imprez 
sportowych, w których łączna liczba 
startujących wyniosła 6293. W organi-
zację przedsięwzięcia zaangażowało się 
52 wolontariuszy, których praca okazała 
się bezcenna. Dzięki zbiorowemu wysił-
kowi i wspólnej rywalizacji startujących 

mieszkańców, gmina Psary została skla-
syfikowana w Turnieju na 2. miejscu w 
skali województwa śląskiego oraz na 12. 
miejscu na 134 gminy w rankingu ogól-
nopolskim w swojej kategorii – grupa III: 
gminy liczące od 7,5 do 15 tysięcy miesz-
kańców. Nagrodą w konkursie są środki 
finansowe na zakup sprzętu sportowego 
dla lokalnych stowarzyszeń i innych or-
ganizacji związanych z kulturą fizyczną i 
posiadających osobowość prawną. Zwy-
cięska gmina w naszej kategorii – Luba-

wa z powiatu iławskiego – otrzymała 
główną nagrodę w wysokości 7000 zł; 
gminie Psary przypadła kwota 3000 zł.

Wszystkim uczestnikom Turnieju 
gratulujemy zacięcia sportowego i wy-
trwałości podczas konkursów. Podzię-
kowania należą się również wolonta-
riuszom, bez których przeprowadzenie 
całej akcji byłoby niemożliwe. Liczymy 
na jeszcze większy sukces naszej spo-
łeczności sportowej w przyszłym roku! 
Red.

Wymiernym dowodem przyjętego 
patronatu było ufundowanie marko-
wych strojów sportowych dla dziew-
cząt. Samorząd zorganizował również 
cykliczne wyjazdy na mecze ekstraklasy 
koszykówki mężczyzn MKS Dąbrowa 
Górnicza.

Okazją do przekazania strojów był 
wiosenny Turniej Koszykówki Dziew-
cząt, w którym grając systemem „każ-
dy z każdym” drużyna psarskich ko-
szykarek zajęła I miejsce, pokonując 
drużyny z II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Wyspiańskiego w Będzinie, 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Ko-
pernika w Będzinie oraz Zespół Szkół 
ze Sławkowa.

GimPsary

SPORt

PatRONat WóJta Nad GImNaZJaLNą dRużyNą KOSZyKaREK
Od kilku lat w psarskim gimnazjum rozwija się drużyna koszykarek osiągająca liczne sukcesy w rejonie. doce-

niając zaangażowanie i osiągnięcia sportowe dziewcząt z psarskiego gimnazjum Wójt Gminy Psary tomasz Sadłoń 
objął swoim patronatem tutejszą żeńską drużynę koszykówki. 

Drużyna koszykarek z Gimnazjum w Psarach

Jedna z imprez sportowych, która odbyła się podczas 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich

SuKCES GmINy PSaRy W SPORtOWym tuRNIEJu mIaSt I GmIN 2015
W dniach 26 maja - 1 czerwca odbyła się XXI edycja Sportowego turnieju miast i Gmin - StmiG 2015. Najwięk-

sza impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VII Europejskiego tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Gmina Psary zajęła w nim 2. miejsce w skali województwa w swojej kategorii.
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Najlepsze zespoły naszego regionu 
walczyły o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego. W wyniku zaciętej rywali-
zacji drużyna Gimnazjum w Psarach zaję-
ła II miejsce.

Następnie wicemistrzynie wojewódz-
twa zostały zaproszone do wzięcia udzia-
łu w zawodach ogólnopolskich, które od-
były się 22-25 czerwca w Głuchołazach 
w woj. opolskim. Nasze zawodniczki ro-
zegrały 10 meczów, przy czym odniosły 
trzy zwycięstwa, dwukrotnie remisowały 
i poniosły pięć porażek, co ostatecznie 
uplasowało je na piątej pozycji w kraju. 

Zespół wystąpił w składzie: Oliwia 
Kil – kapitan, Weronika Sobczyk, Alek-
sandra Wesołek, Aleksandra Barańska, 
Kinga Barańska, Wiktoria Białas, Wik-
toria Jałocha, Wiktoria Pilarska, Paulina 
Kuczera, Marzena Lumer.

Królem strzelców turnieju na szczeblu 
ogólnopolskim została Oliwia Kil. Gim.

SPORt

PSaRSKIE GImNaZJaLIStKI PIątE W KRaJu
drużyna piłkarek nożnych z Gimnazjum w Psarach po zwycięstwach w zawodach rejonowych i półfinałach 

wojewódzkich zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego, a następnie krajowego.

Drużyna piłkarek z Gimnazjum w Psarach

6 czerwca 2015 r. na stadionie 
Klubu Sportowego Góra Siewierska 
odbyły się gminne zawody sporto-
wo-pożarnicze, które przeprowa-
dzane są raz na dwa lata. dwa ty-
godnie później najlepsze drużyny z 
gminy Psary startowały w powiato-
wej edycji konkursu, który odbył się 
w gminie Bobrowniki.

GmINNE I POWIatOWE ZaWOdy SPORtOWO-POżaRNICZE 2015

W tegorocznych zawodach wzięło 
udział sześć jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Psary. Pierw-
sze miejsce zajęli gospodarze imprezy, 
czyli OSP Góra Siewierska, drugie: OSP 

Strzyżowice, trzecie: OSP Goląsza – 
Brzękowice, czwarte: OSP Dąbie, piąte: 
OSP Psary i szóste: OSP Sarnów. W za-
wodach oprócz drużyn, składających się z 
dorosłych strażaków ochotników wzięły 
udział dwa zespoły młodzieżowe chłop-
ców i dziewcząt z OSP Goląsza – Brzę-
kowice.

Na uroczystości obecni byli m.in.: Po-
seł na Sejm – Waldemar Andzel, Prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP w Będzi-
nie – dh Zdzisław Banaś, Prezes Zarzą-
du Gminnego ZOSP Gminy Psary – dh 
Marian Kozieł, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Będzinie Stanisław Sysakiewicz, 
Zastępca Prezesa ZG ZOSP Gminy Psa-

c.d. na str. 17.

Gminne zawody pożarnicze odbyły się na stadionie w Górze Siewierskiej

Gminne rozgrywki były pełne emocji
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ry – Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, 
Przewodniczący Rady Gminy – Jacenty 
Kubica z radnymi, sołtysi oraz przedsta-
wiciele lokalnej społeczności.

W niedzielne przedpołudnie 21 
czerwca na stadionie Orzeł Bobrowniki 
przeprowadzone zostały IX Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze, w któ-
rych rywalizowało ze sobą 31 drużyn. 
Wśród gminnych zespołów najwyższe 
i zaszczytne I miejsce zajęła młodzieżo-
wa drużyna pożarnicza dziewcząt z OSP 
Goląsza - Brzękowice. Serdecznie gratu-
lujemy dziewczynom wygranej i życzymy 
dalszych sukcesów! Red.

Przypomnijmy, że 21-letnia szablist-
ka Angelika Wątor w porywającym stylu 
zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich 
w Baku. W finale pokonała Azerkę Sewił-
-Buniatową 15:14.

Wyjazd zorganizowano niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o wielkim sukcesie 
naszej Angeliki. Rodzina oraz liczni przy-
jaciele zaskoczyli młodą szablistkę swoją 
obecnością i tak entuzjastycznym powita-
niem z transparentami. Hasła na banerach 
wyrażały najszczersze emocje: „Witamy 
Angelikę, mistrzynię Igrzysk EU”, „Pre-
czów dziękuje”, „Gmina Psary wita Ange-
likę Wątor”. Na jednym z transparentów 
znalazło się także oryginalne zawołanie 
sportowe, które od teraz mamy nadzieję 
skandować jeszcze częściej: „Kiedy walczy 
Angelika, to na planszy nikt nie fika”.

Nasza mistrzyni przybyła do Warszawy 
wraz z częścią kadry narodowej. Po oficjal-
nej prezentacji zawodników przez przed-
stawicieli władz państwowych i chwili dla 
reporterów przyszedł czas na spotkanie 
z bliskimi, którzy długo czekali na możli-

wość serdecznego wyściskania Angeliki. 
Szablistka została zasypana bukietami 
kwiatów i otoczona ścisłym kordonem 
mieszkańców gminy, dziennikarzy i foto-
reporterów. Podczas powitania nie kryła 
wzruszenia i szczęścia. Kibice gratulowali 
jej złotego medalu, a skromna sportsmen-
ka z uśmiechem i łzami w oczach dzięko-
wała każdemu za obecność i wsparcie. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć również 

wielu sesji zdjęciowych w stylu selfie, gdyż 
każdy marzył o fotografii z utalentowaną 
Preczowianką i jej złotym medalem olim-
pijskim. W międzyczasie Angelika udziela-
ła wywiadów dla ogólnopolskich mediów 
telewizyjnych i radiowych.

Podróż powrotna do Preczowa minę-
ła błyskawicznie, a wypełniło ją wspólne 
świętowanie sukcesu Angeliki, jej opo-
wiadania o turnieju oraz podpisywanie 
przez nią licznych gadżetów dla wiernych 
kibiców. Pod domem na przyjazd busa 
czekała już kolejna grupa znajomych z 
transparentem „Angela Mistrzyni, szabla 
cuda czyni”, kolejnymi bukietami kwiatów 
i słodkim poczęstunkiem. Przejście Ange-
liki do domu uświetnił szpaler szablistów 
z ostrzami wzniesionymi w górę na jej 
cześć.

W imieniu redakcji gratulujemy Angeli-
ce zdobycia złotego medalu na pierwszych 
Igrzyskach Europejskich w Baku i dzięku-
jemy za godne reprezentowanie naszej 
gminy w sporcie! Angeliko, życzymy jesz-
cze większych sukcesów! Red.

30 czerwca delegacja mieszkańców gminy Psary udała się na lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie, aby 
przywitać złotą medalistkę Igrzysk Europejskich w Baku, mieszkankę Preczowa - angelikę Wątor, którą wspiera 
samorząd gminy Psary.

POWItaLIśmy NaSZą ZłOtą aNGELIKę

Angelika w koszulce gminy Psary dumnie prezentuje medal

Rodzina i przyjaciele Angeliki, którzy powitali ją na lotnisku

Dziewczyny z OSP Goląsza - Brzękowice z pucharem za I miejsce

c.d. ze s. 16 „Gminne i powiatowe zawody...”

SPORt



BONIFIKATA!
ZAPISZ SIĘ DO 30 SIERPNIA - CZESNE 50 zł/rok

Niesamowite spotkania z nauką 
dla dzieci w wieku 6-12 lat

Interaktywne i multimedialne zajęcia 

z różnych dziedzin nauki, dostosowane 
do wieku dzieci

Doświadczeni dydaktycy i najlepsi wykładowcy 
z całej Polski

Warsztaty, konkursy i spotkania 

z ciekawymi ludźmi






