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Na ulicy Kościuszki w Górze Siewier-
skiej od skrzyżowania z ul. Szopena do 
Osiedla „Czerwony Kamień” powsta-
je nowa droga o długości 744,81 m z 
nawierzchni asfaltowej. Jest to jedno z 
największych zadań w zakresie budowy 
gminnych dróg w tym roku. W ramach 
przebudowy zmieni się jej konstrukcja – 
zostanie ona dostosowana do ruchu o 
natężeniu odpowiednim dla tej klasy dro-
gi oraz jej lokalizacji. Jezdnia będzie miała 
szerokość od 5 do 5,5 m oraz nawierzch-
nię z asfaltobetonu. Ujęte w projekcie 
wjazdy do posesji będą przebudowywane 
przy użyciu kostki betonowej. Po pół-
nocnej stronie jezdni wykonany zostanie 
chodnik również z kostki betonowej. 
Budowana kanalizacja deszczowa będzie 
miała długość 808,89 mb.

Obecnie na odcinku około 200 me-
trów ulicy Kościuszki została zerwana 
stara nawierzchnia. Jednocześnie trwają 
prace nad budową kanalizacji deszczowej, 
które poprzedzają kolejny etap, jakim bę-
dzie przebudowa konstrukcji drogi. 

Na powiatowym odcinku ulicy Ko-
ściuszki (od ul. Szopena do skrzyżowania z 
ul. Leśną), równolegle do prac na gminnej 
części drogi, trwa również budowa kanali-
zacji deszczowej. Odcinek powiatowy tej 

samej drogi nie będzie się różnił znacząco 
od gminnego odpowiednika. Na przed-
miotowym fragmencie zostaną wykona-
ne: nowa nawierzchnia jezdni z betonu 
asfaltowego na długości 279 mb., chodnik 
z kształtek betonowych, zjazdy do posesji 
oraz wspomniana już kanalizacja deszczo-
wa. Ponadto zostaną utwardzone pobo-
cza oraz zabudowane nowe studzienki 
odwodnieniowe i studnie rewizyjne. 

Prace na ul. Kościuszki potrwają do 
14.11.2014 r. Wartość robót wyniesie 
1 778 808,31 zł, z czego 898 300 zł zo-
stanie dofinansowane z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Wykonawcą robót, wyłonionym w prze-
targu, jest konsorcjum firm: LOGOTEX 
z Pszczyny oraz Wojewódzkie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych w Katowi-
cach.

Intensywne prace trwają również na 
ulicy Zielonej w Preczowie, gdzie wyko-
nywana jest nowa nawierzchnia z kostki 
betonowej. Obecnie budowlańcy założyli 
tam krawężniki i wykonują podbudowę z 
tłucznia kamiennego. Jezdnia w tym miej-
scu będzie miała szerokość 3,30 m i dłu-
gość 190 m. To jednak nie koniec prac w 
Preczowie, przed Ośrodkiem Kultury od 
strony ulicy Dębowej usunięto dotychcza-
sową nawierzchnię z żużla i destruktu i wy-
konano nowe podbudowy pod nawierzch-
nię z kostki betonowej o powierzchni 
270 m2. W tym miejscu powstał parking 

Pod koniec maja ruszyły intensywne prace remontowo-budowlane na gminnych drogach. Obecnie trwa budo-
wa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej, Zielonej w Preczowie oraz parkingu przed remizą OSP w Preczowie.

Prace brukarskie przed OSP w Preczowie

INtENSyWNE PRaCE budOWlaNE Na GmINNyCh dROGaCh

c.d. na str. 3Początek robót na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej
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Przedsięwzięcie to będzie polegało 
na budowie nowej sieci wodociągowej 
przy drodze powiatowej na ul. Belnej 
w Strzyżowicach oraz w Psarach przy 
ul. Gródkowskiej, Łącznej, Grabowej i 
Kamiennej. W ramach projektu zosta-
nie również przeprowadzony remont 
dachu na oczyszczalni ścieków w Mali-
nowicach. Powstanie 5,82 km sieci wo-
dociągowej, a wartość przedsięwzięcia 
według kosztorysu inwestorskiego wy-
nosi 6 592 153,15 zł brutto.

Na czerwcowej sesji Radni, na wnio-
sek Wójta, dokonali zmian w budżecie 
gminy na rok 2014 oraz w wieloletniej 
prognozie finansowej na przyszłe lata, 
aby umożliwić realizację tego przedsię-
wzięcia. Opisany wyżej projekt został 
zgłoszony do unijnego dofinansowania w 
ramach PROW w marcu 2013 r. Wniosek 
znajduje się obecnie w ocenie, ale istnieją 
duże szanse, że otrzyma on unijne wspar-
cie. Jednakże, aby skorzystać z dotacji, 
należy wykonać cały zakres przedsię-
wzięcia oraz rozliczyć projekt do końca 
czerwca 2015 r. Ze względu na duży za-

kres rzeczowy tej inwestycji samorząd 
nie mógł dłużej zwlekać z decyzją o jej 
rozpoczęciu; inwestycja musi być zakoń-
czona na czas. Gmina zabiega o 1 136 
756 zł z PROW-u oraz stara się również 
o umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dą-
biu przygotowuje się obecnie do ogłosze-
nia przetargu na to zadanie. Jego realiza-
cja ma się rozpocząć jesienią 2014 r. 

Inwestycja ta będzie trzecim pro-
jektem wymiany sieci wodociągowej 
realizowanym przy dofinansowaniu z 
PROW w tej kadencji. W 2011 r w Dą-
biu, Brzękowicach Dolnych i Goląszy 
wymieniono 3,2 km wodociągu głów-
nego wraz z przyłączami do budynków, 
a obecnie trwa realizacja projektu po-
legającego na wymianie sieci w Psarach 
i Malinowicach o długości ponad 7 km.

Red.

PRZyStęPuJEmy dO KOlEJNEJ WymIaNy WOdOCIąGu
Wójt razem z radnymi Rady Gminy Psary podjęli decyzję o wymianie sieci wodociągowej w Strzyżowicach 

i Psarach. Zadanie to ma szansę na unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obecnie trwa wymiana wodociągu w Psarach przy ulicy Wiejskiej i Szkolnej

W ramach inwestycji wykonano szereg 
prac polegających na uporządkowaniu te-
renu, by można było na nim bezpiecznie 
przechowywać odpady. W punkcie od-
bioru śmieci powstał nowy pokryty asfal-
tem plac magazynowy oraz zabudowano 
szczelny zbiornik na ścieki o poj. 10 m³; 
a cały teren dodatkowo ogrodzono. Na 

placu znajdują się także betonowe boksy 
do prowadzenia selektywnej zbiórki od-
padów (tworzywa sztuczne, materiały bu-
dowlane, wielkogabarytowe). Natomiast 
pod wyremontowaną wiatą wybudowano 
specjalne pomieszczenia ogrzewane zimą 
na ciekłe chemikalia i przeterminowane 
leki. Na obiekcie postawiono również 

pięć całkowicie nowych kontenerów na 
odpady: biodegradowalne, zielone, ma-
kulaturę i drewno; szkło; metale, opa-
kowania po środkach ochrony roślin; 
opakowania wielomateriałowe, odpady z 
czyszczenia ulic; elektrozłom oraz do spe-
cjalne pojemniki na: świetlówki, baterie, 
akumulatory i chemikalia. 

Wykonanie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych to obowiązek sa-
morządu, wynikający z przepisów krajo-
wych wprowadzonych w 2013 r. PSZOK 
pozwoli na usprawnienie systemu odbio-
ru śmieci. Odpady komunalne w Dąbiu 
będą przechowywane tylko tymczasowo, 
a następnie przekazywane do instalacji re-
gionalnej przetwarzania odpadów.

Odpady w PSZOK odbierane są za 
darmo w ramach opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Posortowane 
śmieci należy jednak dostarczyć osobi-
ście na własny koszt. Punkt otwarty jest 
w każdą środę od godziny 8:00 do 16:00 
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
od 10:00 do 14:00. 

Red.

ZaKOńCZONO budOWę PSZOK W dąbIu
Pod koniec czerwca zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dąbiu przy 

ulicy Pocztowej, zwanego w skrócie PSZOK, którego koszt wyniósł 240 279 zł. dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali 
funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania posegregowanych odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dabiu
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Na początku uroczystości nastąpiło 
poświęcenie pojazdu przez Powiatowego 
Duszpasterza OSP w Powiecie Będziń-
skim ks. kapelana Janusza Rakoczego oraz 
proboszcza Parafii w Dąbiu Edwarda Ko-
łomańskiego. Następnie Wójt Gminy Psa-
ry oddał go do użytku na rzecz Zarządu 
OSP Dąbie. Na tak ważnym w życiu jed-
nostki wydarzeniu zjawili się licznie zapro-
szeni goście z kręgów samorządowych 
oraz sąsiednich jednostek OSP. Wśród 
nich znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm 
Waldemar Andzel, Prezes Powiatowego 
Związku OSP w Będzinie  i Wiceprezes 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
w Katowicach Zdzisław Banaś, Wójt Gmi-
ny Psary i Wiceprezes Gminnego Związ-
ku OSP Tomasz Sadłoń, Przewodniczący 
Rady Gminy Jacenty Kubica, Prezes Gmin-
nego Oddziału OSP Marian Kozieł oraz 
Komendant Gminny ZOSP Tomasz Kot.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 53 
000 zł i został w całości sfinansowany z 

budżetu gminy, wóz jest po karosacji do-
konanej w 2005 roku przez poprzedniego 
użytkownika na koszt 105 000 zł. Zakup 
samochodu strażackiego nie jest ostatnią 
w tym roku inwestycją w Dąbiu, ponie-

waż wkrótce w remizie rozpocznie się 
generalny remont sali balowej. Podobną 
modernizację przejdzie również sala w re-
mizie OSP Psary.

Red.

ZaKuPIONO WyREmONtOWaNy WóZ StRażaCKI dO OSP dąbIE
14 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie wozu strażackiego marki StaR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w dąbiu, którego zakup został sfinansowany z budżetu gminy.

Zakupiony wyremontowany wóz strażacki do OSP Dąbie

Do tej pory pracownicy firmy Jacek 
Wolny - Szkółka Drzew i Krzewów z Ro-
goźnika odchwaścili teren, wykosili trawę 
na boisku w Psarach, przeprowadzili tzw. 
mulczowanie (nawożenie gleby materią 
organiczną) oraz aerację (napowietrzanie 
podłoża). Płyta boiska została również 
wyrównana, zasiana i wypiaskowana me-
chanicznie. Po odrośnięciu i ukorzenieniu 
nowej trawy w/w firma wykona szczot-
kowanie i nawożenie podłoża. Co ważne 
wzdłuż dłuższych boków boiska wyko-
nano także instalację wodociągową ze 
studzienkami, która ułatwia nawadnianie 
murawy.

Koszt prac wyniesie 13 264 zł brutto, 
a zostaną one zakończone do 29.08.2014 

roku. Dzięki przeprowadzonej moderni-
zacji najstarsza grupa chłopców z GAPN 
oraz zawodnicy z LKS Iskra Psary będą 
mogli korzystać z lepszej, dogęszczonej 
murawy na boisku.

To jednak nie koniec prac, które znacz-
nie poprawią warunki treningowe i roz-
grywkowe na tym obiekcie sportowym. 
W lipcu ruszą bowiem roboty w budynku 
klubu, w kórym gminna brygada remon-
towo-budowlana w pomieszczeniach na 
parterze dokona wymiany drzwi wraz z 
ościeżnicami. W łazienkach w szatni gości 
i gospodarzy zostaną zbudowane i wy-
łożone płytkami boksy kąpielowe, a po-
mieszczenia szatni będą pomalowane.

Red.

RENOWaCJa muRaWy Na bOISKu W PSaRaCh
W czerwcu ruszyły prace polegające na renowacji płyty boiska lKS Iskra Psary. Od września korzystać ma z niego 

najstarsza grupa chłopców z Gminnej akademii Piłki Nożnej, którzy będą tam rozgrywać swoje mecze w ramach 
młodzieżowych rozgrywek Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sosnowcu.

oraz chodnik od strony przystanku au-
tobusowego. Gotowe są także odcinki 
chodników w Strzyżowicach (łączący plac 
strażacki z drogą DW913) oraz w Gród-
kowie (pomiędzy ulicą Leśną a DW913 
obok placu zabaw).

Na początku lipca rozpoczęto prace na 
ul. Spokojnej w Gródkowie, gdzie obecnie 
wykonywane jest korytowanie pod wyło-

żenie drogi kruszywem. W tym miesiącu 
zaczną się także roboty budowlane na ul 
Parkowej w Sarnowie oraz przy budowie 
pętli autobusowej w Malinowicach.

W rozstrzygnięciu są właśnie przetar-
gi  prowadzone przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Rogoźniku na budowę odcinków 
chodników przy drogach powiatowych z 
dofinansowaniem gminy. Powstaną one 
w Strzyżowicach przy ul. Belnej oraz w 

Goląszy Górnej przy drodze powiatowej. 
Przebudowana zostanie też końcówka uli-
cy Szkolnej w Malinowicach, dzięki czemu 
autobusy będą mogły sprawniej wjeżdzać 
do pętli. W tym roku Powiatowy Zarząd 
Dróg wybuduje jeszcze kanalizację burzo-
wą przy ul. Wiejskiej w Preczowie, która 
jest niezbędna do kontynuowania budo-
wy chodnika przy tej drodze.

Red.

c.d. ze str. 1 „Intensywne prace...”

Renowacja murawy LKS Iskra Psary
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Obszary objęte projektem w po-
szczególnych gminach: Park Zielona w 
Dąbrowie Górniczej; Park miejski z Eg-
zotarium w Sosnowcu; Park Rozków-
ka, Małpi Gaj i Brzozowica w Będzi-
nie;Tereny zielone w Siewierzu (przy 
średniowiecznym zamku oraz nad 
rzeką Przemszą) tereny rekreacyjno-
-sportowe nad rzeką Białą Przemszą w 
Sławkowie; Park w Górze Siewierskiej 
w gminie Psary.

Celem projektu jest wypracowanie 
w ramach konsultacji społecznych wi-
zji zagospodarowania w/w przestrzeni 
publicznych. W pierwszym etapie, w 
czerwcu i na początku lipca, przepro-
wadzane są badania ankietowe wśród 
mieszkańców Zagłębia: „Zapytamy 
jak żyje się w Zagłębiu, w jaki sposób 
mieszkańcy korzystają z zielonych te-
renów i jak spędzają tam wolny czas 

oraz o to, co należałoby poprawić. In-
nymi słowy, zapytamy, jakiego chcą Za-
głębia. To pozwoli nam zdiagnozować 
stan obecny i określić kierunki działa-
nia” - mówi Katarzyna Jurczak z Urzę-
du Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Po tych badaniach zostanie przepro-
wadzony cykl konsultacji społecznych 
z mieszkańcami poszczególnych gmin, 
gdzie będą mogli oni wypowiedzieć się 
na temat obszarów i zobaczyć wstępne 
koncepcje zagospodarowania terenów.

Obecnie w trakcie budowy jest ser-
wis internetowy www.praklinearny.pl 
poświecony tematyce projektu, gdzie 
znajdą się wszystkie niezbędne infor-
macje z nim związane oraz harmono-
gram konsultacji społecznych. Strona 
stanowić będzie miejsce konsultacji za-
gospodarowania poszczególnych ele-
mentów Parku, a także wyrażania opi-

nii. Na stronie zostaną zamieszczone 
również ankiety internetowe, które 
dadzą możliwość do głosowania miesz-
kańcom m.in. nad: projektami do reali-
zacji, nazwami obiektów, najlepszymi 
z ich punktu widzenia rozwiązaniami 
przestrzennymi. 

W siedzibach jednostek samorządu 
terytorialnego, partnerów oraz insty-
tucjach, z którymi współpracują będą 
dystrybuowane plakaty i ulotki infor-
macyjno- promocyjne. Do dyspozycji 
zainteresowanych będą również pra-
cownicy urzędów, którzy są zaangażo-
wani w realizację projektu i posiadają 
wiedzę o poszczególnych etapach jego 
realizacji.

Konsultacje społeczne zostaną za-
kończone w sierpniu, następnie na 
podstawie wypracowanych dokumen-
tów strategicznych i zebranych opinii 
zostaną stworzone warianty zagospo-
darowania poszczególnych przestrzeni 
publicznych. 

urząd miejski 
w dąbrowie Górniczej

INFORmaCJE

Prace będą polegały na zdemontowa-
niu starej podłogi, założeniu systemo-
wego stelaża zapewniającego amortyza-
cję oraz zamontowaniu warstw nowej 
podłogi, na które będą się składały: folia, 
amortyzująca gąbka, dwie warstwy płyt 
OSB oraz wykładzina z laminatu spor-
towego. Na nawierzchni zostaną wyma-
lowane linie do gry w piłkę ręczną, siat-
kówkę oraz koszykówkę.

Ponadto zakres prac obejmuje także 
wymianę wentylacji, oświetlenia oraz 
malowanie pomieszczenia. Na sali poja-
wią się nowe słupki do gry w siatkówkę 
oraz kosze do koszykówki. Nowością 
będą również zamontowane na krót-
szych bokach sali materace i siatka z po-
liuretanu zabezpieczająca okna.

Remont ma wykonać do 1 września 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowla-
ne BUDOMAS z Wrocławia, a jego koszt 
wyniesie 128 500 zł. Zadanie to objęte 
jest dofinansowaniem ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w wysokości 
31 020 zł.

W te wakacje doposażona będzie 
również sala gimnastyczna w Dąbiu, któ-
ra w ubiegłym roku przeszła komplek-
sowy remont. Zakupione zostaną mate-
race do ćwiczeń, elektroniczna tablica 
wyników oraz urządzenie czyszczące 

do sportowej podłogi. Materace zamon-
towane na krótszych bokach sali będą 
pełniły funkcję amortyzującą i poprawia-
ły bezpieczeństwo osób korzystających 
z sali.

Red.

Już za chwilę w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach rozpoczną się prace remontowe na sali gimnastycznej, 
w ramach których zostanie wykonana m.in. nowa bezpieczna podłoga sportowa.

ZdECyduJmy RaZEm O (ZIElONym) ZaGłębIu
Zagłębiowski Park linearny to wspólna inicjatywa miast położonych w dolinie rzek Przemszy i brynicy. Partner-

stwo zostało zawiązane formalnie w 2013 umową partnerską, którą podpisali reprezentanci 7 jednostek samorządu 
terytorialnego: dąbrowa Górnicza (lider), Sosnowiec, będzin, Psary, Sławków, Siewierz oraz Powiat będziński.

WaKaCyJNE REmONty Sal GImNaStyCZNyCh

Bezpieczna nawierzchnia na sali gimnastycznej w Dąbiu. 
Taka sama zostanie położona na sali gimnastycznej w Strzyżowicach
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Realizacja planu finansowego gminy 
Psary w 2013 r. przebiegła wzorowo, 
a nasz samorząd zanotował najwyższą 
nadwyżkę operacyjną w swojej historii 
– stanowi ona najbardziej miarodajny 
wskaźnik rozwoju i kondycji finansowej 
gminy. Doceniając to oraz zrealizowa-
nie wszystkich planowanych inwestycji 
i projektów Radni pozytywnie ocenili 
pracę Wójta.

Chociaż stary rok pożegnaliśmy już 
dobre 6 miesięcy temu to dopiero teraz 
przyszedł czas na jego pełne finansowe 
podsumowanie. Na sesji Rady Gminy 
Psary 26 czerwca radni po zapoznaniu 
się z pozytywnymi opiniami Regional-
nej Izby Obrachunkowej oraz Komisji 
Rewizyjnej na temat realizacji budżetu 
gminy za 2013 r. podjęli jednogłośnie 
uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy 
Psary absolutorium. Ubiegły rok oka-
zał się niezwykle udany dla naszej gminy 
pod względem finansowym, zarówno w 
zakresie planowanych dochodów, jak i 
realizacji wydatków, szczególnie mająt-
kowych, czyli na gminne inwestycje. 

Dochody gminy zostały zrealizo-
wane w wysokości 31 431 262,32 zł tj. 
102,88% planu, w tym: dochody bieżące 
28 352 929,63 zł - 101,33% planu i do-
chody majątkowe 3 078 332,69 - 119,71 
% planu. Wyższe niż założono wpływy 
gmina zanotowała z tytułu podatku do-
chodowego od osób fizycznych 11 684 
675 (104% planu), z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych (100,79% pla-
nu), z podatku od czynności cywilno-
prawnych (104,82% planu) oraz z podat-
ku od nieruchomości (103,63% planu). 
Wyższe niż zakładano dochody mająt-
kowe są wynikiem dobrej sprzedaży 
działek budowlanych (blisko 1,85 mln zł 
dochodu netto) i wielu unijnych dotacji, 
które zasiliły w 2013 r. budżet gminy. 

Łączne dochody gminy w 2013 roku były 
aż o 2,7 miliona złotych większe niż w 
poprzednim roku i aż o 8,3 mln zł więk-
sze niż na koniec 2010 r. 

Wyższe były również wydatki budże-
tu gminy w stosunku do roku 2012 – o 
1,3 mln zł i wyniosły 30 183 139,02 zł, 
w tym wydatki bieżące 25 448 786,63 
zł. Trzeci rok z rzędu gmina zanotowała 
nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę po-
między dochodami bieżącymi a wydat-
kami bieżącymi w wysokości ponad 2,9 
mln złotych, co stanowi 10% dochodów 
bieżących. To absolutny rekord w histo-
rii naszego samorządu, a warto zwró-
cić uwagę, że jeszcze na koniec ubiegłej 
kadencji nie było mowy o nadwyżce ale 
o deficycie, ponieważ na koniec 2010 r. 
wydatki bieżące gminy były o około 734 
tys. zł większe niż jej dochody bieżące. 
Nadwyżka operacyjna określa możliwo-
ści finansowe gminy na prowadzenie no-
wych inwestycji lub spłatę wcześniejsze-
go zadłużenia, ma ona również wpływ 
na indywidualny wskaźnik możliwości 
zadłużenia, a rosnąca wartość nadwyżki 
operacyjnej obrazuje poprawiającą się 
kondycję finansową gminy. Duża nad-
wyżka operacyjna to bardzo dobra wia-
domość dla wszystkich mieszkańców, 
ponieważ nareszcie w znaczącym pro-

cencie pieniądze z dochodów bieżących 
(wspomniane 2,9 mln zł) finansują nasze 
inwestycje. To w połączeniu z bardzo 
dobrymi dochodami ze sprzedaży gmin-
nych działek, które wyniosły w 2013 
roku 1,847 mln zł (najlepszy wynik w 
historii gminy) oraz stale zwiększającym 
się strumieniem unijnych i krajowych 
dotacji zdecydowanie zwiększa możli-
wości rozwojowe gminy bez konieczno-
ści sięgania po drogi, komercyjny kredyt 
bankowy. 

Ten dobry klimat dla inwestycji było 
widać w 2013 roku na przykładzie zre-
alizowanych różnorodnych projektów 
oraz zadań budowlanych i remonto-
wych, których wykonaliśmy ponad 50 
o wartości 4 734 352,39 zł. Działalność 
inwestycyjna samorządu w ubiegłym 
roku koncentrowała się na czterech ob-
szarach: gminne drogi i place publiczne, 
wymiana sieci wodociągowej, budowa 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
oraz remont i budowa obiektów komu-
nalnych. 

Choć w 2013 roku gmina posiłko-
wała się kredytem w wysokości 2 mln 
złotych, to w ubiegłym roku samorząd 
gminy spłacił ponad 3,1 mln zł rat za-
ciągniętych wcześniej kredytów i poży-
czek. Dzięki temu już trzeci rok z rzędu 
dług gminy zmalał, by na koniec 2013 r. 
wynieść 7 950 640, 08 zł z tytułu zobo-
wiązań długoterminowych – to o 1,256 
mln zł mniej niż na koniec 2010 r. Nale-
ży zauważyć, że od 3 lat obniżaniu się 
zadłużenia gminy towarzyszy jednocze-
sny wzrost wydatków inwestycyjnych. 
Trend ten widać szczególnie w 2014 
roku, w którym realizowane są wydatki 
na inwestycje w wysokości ponad 10,6 
mln zł.

Red.

INFORmaCJE

Czerwiec to miesiąc, w którym radni Rady Gminy tradycyjnie głosują nad udzieleniem absolutorium Wój-
towi za realizację budżetu gminy za ubiegły rok. Po raz czwarty z rzędu w tej kadencji Radni jednogłośnie 
udzielili Wójtowi absolutorium.

JEdNOGłOśNE abSOlutORIum dla WóJta
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Pod koniec maja rozpoczęły się prace nad nowym filmem promocyjnym gminy Psary. Reklama będzie pre-
zentowała najważniejsze walory tutejszej okolicy, pokazując ją jako idealne miejsce do zamieszkania.

Film promocyjny realizuje studio 
Lumber Jack, które reprezentuje Jacek 
Nawrat, absolwent katowickiego Wy-
działu Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego. Zlecenie obejmuje przy-
gotowanie spotu w pięciu wersjach: 
30 sekund z dźwiękiem, 30 sekund 
bez dźwięku z napisami, 2 minuty z 
dźwiękiem, 2 minuty z napisami, 6 mi-
nut z dźwiękiem. Wszystko zostanie 
zrealizowane w jakości Full HD czy-
li 1920x1080p oraz w tzw. formacie 
emisyjnym przeznaczonym do publi-
kacji w telewizji. Wersje z dźwiękiem 
będą zawierały podkład muzyczny oraz 
głos lektora, zachęcającego do nabycia 
gminnych działek.

Wykonawca użyje nowoczesnych me-
tod filmowania – sceny zostaną nakrę-

cone m.in. z wykorzystaniem lustrzanek 
cyfrowych oraz z lotu ptaka za pomo-
cą zdalnie sterowanej maszyny latającej 
tzw. drona. Przy okazji zbierania mate-
riałów na film zrobione zostaną również 
zdjęcia kilkunastu najbardziej reprezen-
tatywnych miejsc w gminie.

Reklama gminy Psary będzie gotowa 
w sierpniu, a jej emisja odbędzie się na 
przełomie września i października – 
szczegóły podamy w niedługim czasie. 
Film jest jednym z wielu elementów te-
gorocznej strategii marketingowej, któ-
ra ma za zadanie zachęcić potencjalnych 
nabywców do zakupu gminnych działek 
budowlanych. Wszystkie realizacje zo-
staną zamieszczone również na stronie 
gminy oraz w serwisie youtube.

Red.

dZIałalNOść bIblIOtEKI OCENIONa POZytyWNIE

POWStaJE NOWy FIlm REKlamOWy O GmINIE PSaRy

Przede wszystkim jest to Rok Ju-
bileuszowy; GBP obchodzi 45-lecie 
istnienia. Ponadto z początkiem tego 
roku wszystkie filie, czyli biblioteki 
w Dąbiu, Strzyżowicach i w Sarno-
wie zostały, dzięki unijnym środkom, 
wyremontowane i wyposażone w 
komputery z dostępem do Internetu. 
I wreszcie najważniejsze – dobiega 
końca długo trwający, ale zakrojony 
na bardzo szeroką skalę remont Bi-
blioteki Centralnej w Psarach połą-
czony z rozbudową tego obiektu o 
salę komputerową i jej wyposażenie. 

Na bieżąco uzupełniany jest także 
księgozbiór, a co miesiąc odbywają 
się wydarzenia kulturalne, promujące 
czytelnictwo. Działania te zostały do-
cenione przez Dyrektora Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach, który bardzo 

dobrze ocenił działalność bibliotek w 
gminie Psary.

Do jednego z ważniejszych obo-
wiązków każdej biblioteki, a więc i 
naszej, należy dbałość o rozwój czy-
telnictwa, promocja książek oraz kul-
tury. I na tym najważniejszym polu 
działalności psarska biblioteka odnosi 
same sukcesy. Jest to efekt polityki 
prowadzonej przez samorząd gminy 
Psary, która sprzyja rozwojowi kul-
tury. Równie ważnym czynnikiem 
jest współpraca z Ośrodkiem Kultu-
ry, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 
wszystkimi szkołami oraz ogromne 
zaangażowanie pracowników GBP. 
Co udało nam się osiągnąć? Otóż na 
przekór ogólnopolskim tendencjom, 
w Psarach od kilku lat systematycznie 
wzrasta ilość czytelników, a to z kolei 
oznacza, że prowadzimy dobrą poli-
tykę zakupu nowości wydawniczych. 
Tym samym widać, że środki wydane 
na zakup książek są bardzo dobrą in-
westycją w lokalną społeczność.

Te bardzo zadowalające dane są 

Rok 2014 dla Gminnej biblioteki Publicznej w Psarach jest czasem wyjąt-
kowym z kilku powodów.

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Ilość czytelników 2099 2061 2148 2171 2281 

Ilość odwiedzin 12201 12540 13327 14963 15422 

 GBP co roku notuje wzrost czytelników oraz ilości odwiedzin

Ujęcia do filmu reklamowego powsta-
ją z wykorzystaniem tzw. drona

Od czerwca br. otwarte są darmowe punkty dostępu do Internetu w każdej bibliotece

c.d. na str. 7
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27 maja 2014 r. Rada ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych pn. „Karta dużej Rodziny”. Program ma zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków 
rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz bez względu na dochód rodziny.

Z programu mogą skorzystać członko-
wie rodziny wielodzietnej: rodzice/rodzic 
oraz małżonek rodzica mający na utrzy-
maniu minimum troje dzieci – w wieku 
do ukończenia 18 roku życia lub dzieci w 
wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy 
uczą się w szkole lub w szkole wyższej; 
bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko 
posiada orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności 
(do końca ważności orzeczenia), rodzice 
zastępczy lub osoby prowadzące rodzin-
ne domy dziecka, dzieci przebywające w 
rodzinnej pieczy zastępczej.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Ro-

dziny można składać już od 16 czerwca 
2014 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100. 
Dokumenty niezbędne do złożenia wnio-
sku to przede wszystkim: dowód osobi-
sty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie 
ze szkoły o planowanym terminie ukoń-
czenia nauki w danej placówce, orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności, posta-
nowienie sądowe w sprawie ustanowienia 
rodziny zastępczej.

Wykaz uprawnień przysługujących na 
podstawie Karty zamieszczony jest na 
stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej: www.rodzina.gov.pl. OPS

KaRta dużEJ ROdZINy Już ObOWIąZuJE

Informujemy, że termin konkursu dla osób, które od 16 listopada 2013 r. zdecydowały się zameldować na 
pobyt stały w gminie Psary lub poinformowały urząd Skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie gminy, został 
przedłużony do 15 grudnia 2014 r.

Konkurs polega na przesłaniu do 
Urzędu Gminy w Psarach formularza 
konkursowego, dostępnego do wydru-
kowania na www.psary.pl oraz w kan-
celarii tut. urzędu. Dokument można 
także wysłać bezpośrednio ze strony 
internetowej gminy. W formularzu 
należy przedstawić swoją propozycję 
wykorzystania środków w kwocie 20 
000 zł na realizację dowolnego celu pu-
blicznego, mieszczącego się w zakresie 
zadań własnych gminy. Spośród nade-
słanych pomysłów specjalnie powołana 
komisja wybierze najciekawsze z nich.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne 

nagrody: kamera cyfrowa i cztery table-
ty. Dodatkową formą wyróżnienia dla 
zwycięzcy będzie przekazanie kwoty 
20 000 zł z budżetu gminy Psary w 2015 
roku na realizację zadania publicznego 

opisanego przez niego w zwycięskim for-
mularzu konkursowym.

Szczegółowe informacje na temat kon-
kursu znajdują się na www.psary.pl.

Red. 

dłużSZy tERmIN KONKuRSu dla NOWyCh mIESZKańCóW GmINy

wynikiem przeznaczenia stosownych 
środków finansowych na zakup ksią-
żek. W ubiegłym roku zakupiliśmy 2 
353 woluminy (o 314 wol. więcej niż 
w 2012 r.) ze środków samorządo-
wych oraz środków pozyskanych z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Bardzo skuteczną inicjatywą oka-
zały się także organizowane przez 
GBP spotkania autorskie. Od kilku lat 
zapraszamy do każdej szkoły znanych 
pisarzy, aby uczniowie mieli kontakt 
z „prawdziwym” pisarzem i mogli ob-
cować z „żywym” słowem. W tym 
czasie odwiedzili nas: Paweł Beręse-
wicz, Andrzej Grabowski, Barbara 

Kosmowska, Anna Onichimowska, 
Małgorzata K. Piekarska. Ponadto 
skupiamy się także na ofercie kultu-
ralnej dla dorosłych mieszkańców 
gminy Psary. I tutaj nasze propozycje 
również cieszą się aprobatą i zado-
woleniem. Staramy się zapraszać zna-
nych i ciekawych gości, którzy mają 
wiele do powiedzenia. Przykładem 
mogą być spotkania z Anną i Marci-
nem Mellerami, Michałem Rusinkiem 
czy Marią Czubaszek.

Osobny, bardzo piękny rozdział 
to działalność powołanej w paź-
dzierniku ubiegłego roku Akademii 
dla Każdego. AdK powstała z inicja-
tywy Wójta Gminy Psary Tomasza 
Sadłonia i jak się okazało jest bardzo 
trafioną odpowiedzią na zaintereso-

wania i potrzeby mieszkańców. Wy-
kłady i zajęcia ruchowe cieszyły się 
dużym zainteresowaniem słuchaczy. 
Oznacza to, że propozycja tematycz-
na wykładów została dobrze skom-
ponowana – każdy znalazł dla siebie 
coś ciekawego. Wśród zaproszonych 
wykładowców byli: lekarze, fizjolog, 
informatyk, przewodnik turystyczny.

A jeśli chodzi o zajęcia ruchowe – 
był to profesjonalizm w najczystszej 
formie. Zajęcia prowadzone przez 
Joannę i Witolda Dobrowolskich 
oceniono jako ciekawe i bezpieczne; 
dobrze się bawiliśmy, zbytnio się nie 
męcząc. Działalność Akademii będzie 
kontynuowana w kolejnych latach.

Red.

c.d. ze str. 6 „Działalność biblioteki...”

Logo Karty Dużej Rodziny
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tegoroczna VII edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o unii Europejskiej „Jestem Przyjacielem Syriusza”, 
który odbył się w Przedszkolu Publicznym im. misia uszatka w Strzyżowicach stanowiła znakomitą okazję 
uczczenia 10. rocznicy akcesji Polski do Wspólnoty.

Edukacja europejska zajmuje obecnie 
znaczące miejsce w procesie przedszkol-
nego oddziaływania pedagogicznego, 
szczególnie na poziomie grup starszych. 
Oprócz tematyki związanej z realizacją 
treści podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego realizowane są 
także programy własne poszerzające 
dziecięcą wiedzę. Celem organizowa-
nego od siedmiu lat przez strzyżowic-
kie przedszkole gminnego konkursu 
jest propagowanie obywatelskich idei 
wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. 
Impreza pozwala kształtować postawy 
świadomych obywateli Europy, szerzyć 
wiedzę o państwach członkowskich Unii 
Europejskiej oraz wzmacniać poczucie 
przynależności Polski do kultury euro-
pejskiej. Jednocześnie dzięki konkurso-
wi dzieci rozwijają swoją kreatywność 
i ćwiczą umiejętności pracy zespołowej.

W szranki stanęli ze sobą reprezen-
tanci grup 5 i 6-letnich z następujących 

placówek:
- oddziałów przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Dąbiu,
- oddziału przedszkolnego przy Szko-
le Podstawowej im. Emilii Gierczak w 
Gródkowie,
- grupy „Mądre Sowy” z Przedszkola 
Publicznego im. Kubusia Puchatka w 
Sarnowie,
- grup „Mali Poszukiwacze”, „Przyjacie-
le Syriusza”, „Gromadka Kubusia Pu-
chatka” z Przedszkola Publicznego im. 
Misia Uszatka w Strzyżowicach.

Etap pierwszy polegał na prezentacji 
charakterystycznych strojów wybrane-
go państwa popartych opisem słownym. 
Kolejne etapy dotyczyły szerokiego za-
kresu wiedzy. Przedszkolaki dzielnie 
zmagały się ze wszystkimi zadaniami, 
które wcale nie należały do najłatwiej-
szych. Mimo wysokiego stopnia trudno-
ści, dzieci poradziły sobie koncertowo. 

Komisja przyznała wszystkim uczest-
nikom wyróżnienia I stopnia. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organ prowadzący przedszkole, które 
uczestnikom konkursu wręczyli: Sekre-
tarz Mirella Barańskla-Sorn oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica.

ZSP Strzyżowice

VII GmINNy KONKuRS WIEdZy O uNII EuROPEJSKIEJ

Wkraczające dopiero w świat roz-
grywek meczowych beniaminki zapre-
zentowały wyrównaną grę do ostatniej 
minuty. Obie połówki spotkania nie 
wyłoniły zwycięzcy, podobnie dogryw-
ka. Kolejne bramki padające z obu 
stron powodowały, że wynik ciągle 
zmierzał ku remisowi i dopiero rzuty 
karne pozwoliły jedną bramką przewa-
gi zakończyć to, jakże emocjonujące 
dla wszystkich, widowisko sportowe, 

które zakończyło się wynikiem 4:3.
Umiejętności strzeleckie zapre-

zentował w tym spotkaniu Jaś Białas, 
strzelając swojego pierwszego w karie-
rze hat-tricka. Wyrazy uznania należą 
się oczywiście całej drużynie Żaczków, 
które swą pracą i wytrwałością budują 
coraz mocniejszy zespół. Miła atmos-
fera w zaprzyjaźnionym gronie po raz 
kolejny pokazała młodym piłkarzom, 
że nie wynik jest najważniejszy, ale 

możliwość zdobywania nowych do-
świadczeń i poprawy swoich słabszych 
stron oraz przede wszystkim dobrej 
zabawy w duchu fair-play.

Dopingowani przez rodziców i ko-
legów z grupy Orlików zawodnicy po-
czuli prawdziwą atmosferę sportową 
i nie tylko podczas meczu, ale jeszcze 
w drodze do szatni wymieniali się spo-
strzeżeniami z kolegami z APN-u Woj-
kowice. Budując swą grę i podejście 
do rywalizacji na takich właśnie zasa-
dach bez problemu będą oni potrafili 
w przyszłości zasmakować nie tylko 
zwycięstw, ale i goryczy porażek, jakie 
na swej drodze z pewnością niejedno-
krotnie jeszcze spotkają.

Przed grupą Żaków już dalsze cele i 
zadania, a kolejny sprawdzian umiejętno-
ści i dobrej zabawy już wkrótce. Za na-
szych najmłodszych piłkarzy trzymamy 
mocno kciuki, życząc jednocześnie po-
wodzenia w dalszym rozwoju i doskona-
leniu oraz radości i satysfakcji z każdego 
spotkania, bez względu na wynik.

Red.

WySIłEK PIłKaRSKICh żaKóW NaGROdZONy
W ciepłe i słoneczne poniedziałkowe popołudnie (23.06.2014 r.) o godz. 16.00 na boisku Orlika 2012 przy 

Gimnazjum w Psarach grupa żaczków, czyli najmłodszego rocznika z naszej akademii, rozegrała kolejny mecz 
sparingowy z zaprzyjaźnioną drużyną aPN Wojkowice.

Mądrym przedszkolakom konkurs 
nie sprawił żadnych trudności

Zawodnicy Akademii Piłki Nożnej z Psar i Wojkowic



W myśl tej, jakże mądrej wskazówki 
Korczaka, działa Samorząd Uczniowski 
w Szkole Podstawowej w Dąbiu. Wspie-
ramy się w nauce, organizując samopo-
moc koleżeńską. Przeciwdziałamy agresji 
i przemocy poprzez uczestniczenie w 
realizacji programów profilaktycznych, 
podejmowanie różnorakich akcji (np.: 
„Tydzień życzliwości”, „Dzień bez prze-
mocy” itp.), organizowanie ciekawych 
apeli. Uczymy się wspólnie tańca – pręż-
nie działa kurs tańca prowadzony dla 
młodszych uczniów przez starsze dziew-
czynki. Działamy charytatywnie - wspo-
magając WOŚP, zbiórki plastikowych 
nakrętek, koców i karmy dla zwierząt, 
makulatury, pomagając dzieciom z Afryki 
w ramach akcji „Adopcja na odległość”.

Organizujemy wiele imprez wyzwalają-
cych twórczość, aktywność i wyobraźnię 
wszystkich członków naszej szkolnej spo-
łeczności. Stawiamy na poczucie humoru 
– przykładem jest republika uczniowska 

organizowana z okazji Dnia Nauczyciela, 
poczta walentynkowa, odwiedziny świę-
tego Mikołaja, nieszablonowe i intrygujące 
obchody Dnia Chłopaka czy Dnia Kobiet, 
ciekawe apele z okazji dnia spódnicy, kota, 
kundelka, pluszowego misia, postaci z 
bajek... Trudno byłoby wymienić wszyst-
kie imprezy, dyskoteki i inne atrakcje za-
pewniane przez Samorząd Uczniowski. 
Przykładem mogą być wieczorki filmowe, 

organizowane cyklicznie, podczas których 
uczniowie, posilając się popcornem i colą, 
oglądają filmy. „Mamy okazję przenieść się 
w kolorowy, animowany świat, ciesząc się 
towarzystwem koleżanek czy kolegów. 
Filmy nas bawią, a jednocześnie może-
my spędzać czas wspólnie z rówieśnika-
mi. To bardzo dobry sposób na nudę.” 
– twierdzą uczniowie. Tak trzymać! 

Samorząd uczniowski SP dąbie

bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 27 /  VI / 2013/2014

Najmłodsi wzięli udział w warsz-
tatach ekologicznych prowadzonych 
przez leśników, podczas których po-
dążali ścieżką edukacyjną, na której 

mieli okazję zobaczyć budki lęgowe i 
pasożyta drzew - hubę. Chętne dzie-
ci rozwiązywały zagadki przyrodnicze 
zadawane przez leśnika. Przedszkola-

ki zmęczone wędrówką odpoczywa-
ły podczas pikniku na leśnej polanie.

Następnie odbyło się podsumowanie 
konkursu plastycznego „Leśna przygo-
da”, w którym oddziały przedszkolne 
ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu zajęły 
III miejsce we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Dzieci, które wykony-
wały prace otrzymały dyplomy oraz 
kolorowanki ze zwierzętami leśnymi.

 Organizatorzy przygotowali tak-
że inne atrakcje: zabawy ruchowe, 
zajęcia plastyczne oraz poczęstunek. 
Wszystkie dzieci chętnie uczestni-
czyły w zorganizowanych zajęciach 
i mogły wybrać sobie upominek.

SP dąbie

lEśNa PRZyGOda PRZEdSZKOlaKóW
26 maja dzieci z oddziałowi przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. t. Kościuszki w dąbiu na zaproszenie Nad-

leśnictwa świerklaniec uczestniczyły w wycieczce do lasu w miejscowości Kalety-truszczyca.

SamORZąd uCZNIOWSKI W SZKOlE W dąbIu
„dob ry wycho waw ca, który nie wtłacza a wyz wa la, nie ciągnie a wzno si, nie ug niata a kształtu je, nie dyk tu je a uczy, 

nie żąda a za pytu je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat chnionych chwil” - Janusz Korczak.

Przedszkolaki z Dąbia podczas warsztatów ekologicznych

Uczniowie z Dąbia podczas wieczorku filmowego 
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Zabawa odbyła się na świeżym 
powietrzu. Towarzyszyła nam wspa-
niała, słoneczna pogoda oraz liczne 
atrakcje: m.in. dymy, wyrzutnia baniek 
mydlanych. Największą atrakcją oka-
zała się być postać Myszki Miki, która 
zachęcała wszystkich do tańca. Dzie-
ci na czele z panią Dyrektor wzięły 
udział w wielu konkursach i zawodach. 

Dzień należał do bardzo udanych, 
zapamiętamy go na bardzo długo. 
Upłynął w radosnej i bajkowej at-
mosferze, oczywiście za szybko. 

Z utęsknieniem czekamy na ko-
lejne święto za rok. Dziękuje-
my rodzicom, którzy byli spon-
sorami tej niezwykłej imprezy.

SP Gródków

baJKOWy dZIEń dZIECKa W GRódKOWIE
5 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Gródkowie odbył się „dzień dziecka”. Cała uroczystość została 

poprowadzona przez agencję artystyczną „WERtINI”.

ObChOdy dNIa dZIECKa W StRZyżOWICaCh

Pierwszy z nich stanowił atrak-
cję dla klas młodszych 1-3, dru-
gi z kolei dla klas starszych.

Główną atrakcją były rozgryw-
ki sportowe pomiędzy klasami. 
Konkurencje były nie lada wyzwa-
niem, ale mimo to nasi uczniowie 
świetnie sobie z nimi poradzili. W 
czasie zawodów trzeba było wyka-
zać się nie tylko umiejętnością ko-
złowania piłką, ale także szybkich 
biegów czy trafiania piłką do celu. 

Ponadto w tym dniu odbyły się też 
dwa konkursy. Młodsi uczniowie wy-
kazywali się znajomością bajkowych 
melodii, a starsi chwalili się swoimi 
talentami. Największą wiedzą w za-
kresie znajomości bajek wykazała się 
Julia Sibielak. Wśród klas starszych 
swym talentem najbardziej zachwy-
cił Jakub Kotuła, pokonując taniec 
akrobatyczny w wykonaniu uczennic 
Natalii Flak i Eweliny Horzeli z kla-
sy szóstej czy duet Weronika Zdro-
dowska i Julia Wiatr z klasy piątej. 

Obchody Dnia Dziecka w na-
szej szkole obfitowały w wie-
le ciekawych atrakcji, które do-
starczyły nam mnóstwo radości. 
Z pewnością ten poniedziałek na 
długo zostanie w naszej pamięci. 

Samorząd Szkolny 
przy ZSP nr 1 w Strzyżowicach

2 czerwca obchodziliśmy szkolny 
dzień dziecka. W tym dniu zorgani-
zowaliśmy dwa apele.

Uczniowie klas I-III podczas rozgrywek sportowych

Uczniowie z Gródkowa wspólnie bawili się z Myszką Miki

Uczennice klasy szóstej w pokazie akrobatycznym
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Właśnie w takim klimacie, w 
czerwcu, odbyła się wycieczka gim-
nazjalistów, którzy podczas trzy-
dniowych zmagań nie mogli narzekać 
na nudę. Oprócz wejścia na Łysicę, 
ekstremalnego spływu kajakowego 
Czarną Nidą, nocnej pogoni - za nie-
samowicie szybkim świetlikiem - ba-
loniady, dyskoteki, sztuki cyrkowej i 
kuglarstwa, chodzenia na szczudłach 
i po linie na wysokości, gier tereno-
wych, ogniska, rozgrywek w typowe 
gry z nietypowymi przeciwnikami 
(np. kadrą), kąpieli w lodowatym je-
ziorze, uczestnicy wycieczki mogli 
też poznać gry i zabawy nieznane lub 
zapomniane (np. boule, slackline, po-
ltecę, ekesz kekesz czy ringo).

Drugoklasiści wybornie zdali egza-
min, jakim było Świętokrzyskie Chal-
lenge. Gratulujemy!

Gimnazjum Psary

Pobyt we włoskim kurorcie Cesena-
tico Walverde był okazją do aktywnego 
wypoczynku połączonego z odbywaniem 
zajęć edukacyjnych w innym miejscu niż 
standardowo to się dzieje. Podczas po-
bytu na włoskich plażach, omawialiśmy 
zagadnienia z zakresu fauny i flory Ad-
riatyku. Spacery wzdłuż brzegu morza 
były okazją do przypomnienia najważ-

niejszych informacji o linii brzegowej i 
klimacie. Nie mogło zabraknąć królowej 
nauk – poszukiwanie symetrii i przelicza-
nie walut było stałym punktem każdego 
wyjścia na lody. Wyjazd okazał się także 
świetnym sprawdzianem z umiejętno-
ści posługiwania się językami obcymi.

Wytchnieniem po trudach zajęć 
edukacyjnych były dwa dni spędzone 

w Mirabilandii - parku rozrywki z po-
nad 40 atrakcjami, z których do naj-
popularniejszych należą: Ispeed, Ka-
tun, Divertical, Niagara, Autoplash. 

Bedąc we Włoszech, nie marnowa-
liśmy ani chwili. Popołudniowy spacer 
do starej części Cesenatico - pełnego 
uroku włoskiego, nadmorskiego ku-
rortu, w którym na każdym kroku wi-
doczne są świadectwa tradycji żeglar-
skich - stanowił niezwykłą lekcję historii.
Stare miasto Cesenatico to prawdziwe 
muzeum na otwartym powietrzu, a 
Kanał Portowy zaprojektowany zo-
stał przez samego Leonarda da Vinci.

Być we Włoszech i nie widzieć Rzymu 
– niemożliwe. Dlatego to miejsce rów-
nież zwiedziliśmy. Nasze serca skradła 
jednak romantyczna Wenecja. Zakocha-
liśmy się w tym mieście, pełnym wąskich, 
klimatycznych uliczek, a rejs statkiem 
na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dalibyśmy bardzo dużo, aby 
spędzić tam jeszcze kilka dni 
w świetle słońca, ciepłego mo-
rza. To był niezapomniany wyjazd.

martyna, małgosia, ania, angelika 
smakoszki pizzy i lodów fragoli, 

Gimnazjum w Psarach

CIa(ł)O, CIa(ł)O ItalIa!
mirabilandia, Rzym, Wenecja, Cesenatico, San marino to miejsca na 

mapie, które mieliśmy okazję zwiedzić podczas zielonej szkoły.

śWIętOKRZySKIE ChallENGE
Jeśli chcecie, tak jak drugie kla-

sy, przeżyć prawdziwą przygodę, 
zapraszamy w świętokrzyskie – 
krainę czarownic i niespodzianek. 

Uczestnicy zielonej szkoły w Cesenatico

Gimnazjaliści zdobyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich - Łysicę
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Organizatorem było Gimnazjum 
nr 3 w Dąbrowie Górniczej, a zapro-
szenie przyjęło aż 6 szkół: gimnazja i 
szkoły podstawowe. Po miłym powita-
niu każda grupa odbyła spacer nad je-
zioro Pogoria III, aby tam podjąć rywali-
zację. Otrzymaliśmy mapę, ogólny opis 
czekających na nas zadań i w drogę…

Dystans wokół Pogorii to jakieś 7 
km, a słońce prażyło niemiłosiernie… 
Ale rozpoczęliśmy od czegoś niezwy-
kłego, a mianowicie zawodów strzelec-
kich. Niektórzy po raz pierwszy trzy-
mali „ciężką” broń sportową w dłoni. 
Ile strzałów - tyle zdobytych punktów 
możliwe było w tym zadaniu. Staraliśmy 
się bardzo, nasza pani również. Pod-

czas wykonywania zadań, należało być 
spostrzegawczym, silnym i wytrwałym, 
dobrze kręcić hula-hopem, jeździć ro-
werem i hulajnogą.

Ale przede wszystkim liczyły się od-
powiedzi w testach wiedzy o Szklar-
skim, znajomość jego biografii i treści 
książek z serii „Tomków”. Były mo-
menty euforii i zwątpienia, było totalne 
osłabienie, głód, pragnienie, ale wola 
walki też była… Ponadto trzeba było 
zmieścić się w określonym czasie, więc 
o odpoczynku nie mogło być mowy. A 
tak chciało się zamoczyć chociaż mały 
palec w wodzie… Gdy zmęczeni i spa-
leni słońcem dotarliśmy do ostatniego 
zadania, którym było poszukiwanie 

w piasku jajek, wstąpiły w nas jakieś 
nowe siły. Znaleźliśmy ich pięć, na 
dziesięć możliwych, bo nie było to ła-
twe zadanie. Przekopaliśmy chyba kil-
ka ton piasku…

Po wyczerpującym dniu zostaliśmy 
poczęstowani pysznym obiadem i wypi-
liśmy smaczny soczek, po czym nastąpi-
ła prezentacja szkół. My także mieliśmy 
okazje opowiedzieć o naszej szkole, o 
klubie SAS i przedsięwzięciach realizo-
wanych przez klub w ostatnich latach. 
Na koniec wyraziliśmy podziękowania 
dla szkół za kontynuowanie zapocząt-
kowanego przez nas pomysłu wspól-
nych rajdów i rywalizacji o puchar im. 
Tomka Wilmowskiego.

Redakcja ZSP Nr 2 w Sarnowie

ZlOt SZKół ImIENIa alFREda SZKlaRSKIEGO
22 maja 2014 r. odbyło się spotkanie szkół, których patronem jest alfred 

Szklarski. tradycyjnie upłynęło ono na rywalizacji plenerowej.

tEatR ShOW - taJNIKI REalIZaCJI FIlmOWEJ

Warsztaty miały miejsce w Siemiano-
wickim Centrum Kultury. Prowadzący 
odsłonili przed nami wiele tajemnic tele-
wizyjnej kuchni oraz kilka sekretów re-
alizacji filmowych. W trakcie prezentacji 
zobaczyliśmy na ekranie krótkie realizacje 

filmowe, takie jak: video CV, videoblog, 
własne programy autorskie przedstawio-
ne od scenariusza, poprzez scenografie i 
rekwizyty aż po casting na aktora/boha-
tera. Na scenie wybrani spośród widowni 
ochotnicy przećwiczyli to sobie w formie 

zajęć warsztatowych.
Punktem kulminacyjnym programu 

było zrealizowanie na żywo teledysku do 
piosenki Agnieszki „Agnes” Bisikirskiej 
w aranżacji Marco, z udziałem całej mło-
dej widowni. Cieszymy się ogromnie, że 
dzięki tym warsztatom wkroczyliśmy w 
klimat filmowej produkcji.

uczniowie klas IV, SP Strzyżowice

5 czerwca 2014 r. uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Strzyżo-
wicach mieli okazję uczestniczyć w interaktywnych warsztatach teatralnych 
pt.: „talent Show” w wykonaniu teatru Show.

Uczniowie ZSP Nr 2 w Sarnowie podczas zawodów strzeleckich

Zawody w poszukiwanie jaj
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Jak dobrze wiemy, to od dorosłych w 
dużej mierze zależy, czy dziecko będzie 
bezpieczne w domu, na ulicy, na podwór-
ku, w przedszkolu czy szkole. To oni od 
najwcześniejszych lat powinni uczyć dzie-
ci, jak oceniać okoliczności i elementy 
niebezpieczeństw, jak unikać zagrożeń 
i jak sobie z nimi radzić. Równie istotne 
jest kształtowanie w dzieciach umiejętno-
ści mówienia „nie” i postawy ograniczo-
nego zaufania wobec osób nieznajomych. 

Przedszkole Publiczne im. Kubu-
sia Puchatka w ramach swej działalno-
ści wychowawczo-dydaktycznej stara 
się wychodzić naprzeciw problemom 
związanym z bezpieczeństwem dziec-
ka. Przykładem takich działań był udział 
Przedszkola w Sarnowie w ogólnopol-
skim konkursie „Bezpieczne Dziecko-
-Bezpieczne Przedszkole 2014” czy or-
ganizacja gminnego konkursu wiedzy 
o bezpieczeństwie „Bezpieczny Przed-
szkolak” dla dzieci 5 i 6–letnich z przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych z terenu gminy 
Psary. Ten ostatni odbył się już po raz 
dziesiąty. Bieżąca edycja „Bezpiecznego 
Przedszkolaka” miała miejsce 11 czerw-
ca 2014 roku. Do konkursu zgłosiło się 
sześć zespołów: dwa z Przedszkola Pu-
blicznego im. Misia Uszatka w Strzyżo-
wicach, dwa z oddziałów przedszkolnych 
przy Szkole Podstawowej w Dąbiu, jeden 

ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie 
oraz zespół z Przedszkola Publicznego 
im. Kubusia Puchatka w Sarnowie. Każ-
dy z zespołów wykazał się dużą wiedzą 
o zasadach bezpieczeństwa w domu i na 
drodze, umiejętnością zachowania się w 
trudnych sytuacjach (spotkanie z niezna-
jomym), a także znajomością numerów 
alarmowych.

Zmagania drużyn oceniało jury w skła-
dzie: Janusz Trzcionka – inspektor BHP, 
Łukasz Sikora – prezes OSP w Sarnowie, 
Piotr Rok – policjant z KPP w Będzinie, 
Małgorzata Barańska – dyrektor ZSP Nr 
2 w Sarnowie. Komisja wyłoniła dwie 
zwycięskie drużyny: grupę „Przyjacie-
le Syriusza” z Przedszkola Publicznego 
w Strzyżowicach oraz zespół 6–latków 

z oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Gródkowie, pozostałym 
drużynom przyznano ex aequo II miejsca.

Drużyny otrzymały nagrody ufundo-
wane przez Wójta Gminy Psary Toma-
sza Sadłonia. Reprezentanci poszczegól-
nych grup odebrali nagrody rzeczowe w 
postaci odblaskowych znaczków, piłek 
antystresowych, plakietek „Bezpieczny 
przedszkolak”, które to zasponsorowa-
li inspektor BHP Janusz Trzcionka oraz 
Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Konkurs uatrakcyjniła wizyta policjan-
tów z KPP w Będzinie, którzy zaprezen-
towali uczestnikom wyposażenie policyj-
nego radiowozu. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

ZSP Sarnów

bEZPIECZNy PRZEdSZKOlaK PO RaZ dZIESIąty
bezpieczeństwo naszych dzieci jest tematem niezwykle ważnym i zawsze aktualnym. dlatego też od kilku 

lat Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie współpracuje z funkcjonariuszami Wydziału Ru-
chu drogowego Komendy Powiatowej Policji w będzinie.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Park 
Miniatur, w którym mogli zobaczyć 
najpiękniejsze budowle świata. Prze-
nieśli się również do ery dinozau-
rów. Maluchy z zaciekawieniem ob-
serwowały poruszające się i ryczące 
gady. Wielką frajdę sprawił dzieciom 

Park Linowy, w którym przedszkola-
ki pokonywały linowy tor przeszkód. 
Następnie w kinie 2D obejrzały baj-
ki „Lolek i Bolek” i „Reksio”. Jednak 
największą atrakcją okazał się „Dom 
do góry nogami”, gdzie spaceruje się 
po suficie.

Na pożegnanie dzieci mogły korzy-
stać z dmuchanych zamków, zjeżdżalni 
oraz wszystkich urządzeń rekreacyj-
nych znajdujących się na terenie obiek-
tu. Wycieczka dostarczyła przedszko-
lakom wielu niezapomnianych wrażeń.

ZSP Sarnów

WyCIECZKa dO dREam PaRKu
12 czerwca, wcześnie rano, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wraz 

z opiekunami wyjechały na wycieczkę do parku rozrywki dream Park w Ochabach Wielkich.

Grupa przedszkolaków z Dąbia

Nauczyciel zapoznał dzieci z wieloma 
zawodami, a rodzice mogli potem szcze-
gółowo opowiedzieć swoim pociechom 
czym na co dzień zajmują się w pracy. 
Dzieci podczas zajęć pięknie przelicza-
ły, odgadywały kolory, klasyfikowały 

figury geometryczne do odpowiednich 
zbiorów. Dużą frajdę sprawiło dzieciom 
wykonanie pracy plastycznej wspólnie 
z rodzicami. Cudowne obrazki zdobią 
naszą szkołę do dziś. Największy jednak 
entuzjazm wzbudziły wśród wszystkich 

zabawy muzyczno   ruchowe. Te krótkie 
chwile spędzone wspólnie wszyscy zapa-
miętają na długo, gdyż zajęcia i sposób w 
jaki zachowują się dzieci w przedszkolu 
wywarł na rodzicach duże wrażenie.

SP Gródków

ZaJęCIa OtWaRtE W OddZIalE PRZEdSZKOlNym W GRódKOWIE
30 maja 2014r. młodsza grupa przedszkolna zaprosiła do swojej sali gości. Rodzice mieli okazję obserwować 

swoje dzieci podczas zajęć i wspólnych zabaw. tematem zajęć były zawody.

INFORmaCJE SZKOlNE
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Książka opisuje dorobek następujących 
twórców: Krystyny Pryślak (byłej dyrek-
torki Szkoły Podstawowej w Łagiszy), 
Waldemara Maciążka (radcy prawnego 
kilku zagłębiowskich zakładów pracy; au-
tora wierszy i tekstów publikowanych na 
łamach prasy), prof. Włodzimierza Wój-
cika (rodem z Łagiszy, harcerza, naukow-
ca, honorowego prezesa Stowarzyszenia 
Autorów), Zdzisławy Gwiazdy (autorki 
wielu tomików i przewodniczącej Koła Li-
terackiego w Sosnowcu), prof. Mirosława 

Ponczka (naukowca, autora wielu opraco-
wań o kulturze fizycznej i sporcie; byłego 
przewodniczącego Instytutu Autorskiego 
w będzińskim SAP-ie). Zaszczytne miejsce 
w tej książce zajmuje Ludwik Kasprzyk – 
prezes Fundacji Miejskiego Klubu im. Jana 
Kiepury; To on zapoczątkował organizo-
wanie „Wieczorków przy świecach” w 
Szkole Muzycznej w Sosnowcu (m.in. dla 
dr. Jana Przemszy-Zielińskiego).

Warto wspomnieć, że publikacja 
otrzymała rekomendację prof. dr hab. 

Anny Glimos-Nadgórskiej z Uniwersy-
tetu Śląskiego, według której książka ma 
na celu ocalić od zapomnienia dorobek 
naukowy zmarłych. Do Stowarzyszenia 
Autorów Polskich Oddział w Będzinie z 
terenu gminy Psary należą: Bolesław Cie-
piela, Andrzej Lazar, Tadeusz Trzcionka, 
Zdzisław Rabsztyn.

Książka ukaże się już po wakacjach i 
będzie ją można nabyć dla szkół i bibliotek 
w SAP O/Będzin.

b.C.

NOWa PublIKaCJa - „WSPOmNIENIa PRZy śWIECaCh”
„Wspomnienia przy świecach” to nowa publikacja poświęcona zmarłym członkom Stowarzyszenia auto-

rów Polskich Oddział w będzinie.

W bieżącym roku do konkursu zgło-
szono 15 zespołów z całego wojewódz-
twa śląskiego. Impreza spotkała się ze 
sporym zainteresowaniem tamtejszych 
mieszkańców, którzy mogli odpocząć w 
pięknej okolicy i przy dźwiękach regional-
nej muzyki. Na festiwalu swoje umiejęt-
ności prezentowały zespoły: „Gronicek”, 
„Toporowianki”, „Mierzęcanki”, „Śląsko 
Ferajna”, „Kindrersstret” oraz wiele in-
nych. Gminę Psary promowały zespo-
ły „Gródkowianie”, „Strzyżowiczanie”, 
„OD...DO...” oraz zespół wokalno-mu-
zyczny „Nasz Gródków”. Wykonawcy 
zaprezentowali różnorodny repertuar, 
począwszy od folkloru regionalnego, bie-
siadnego, ulicznego, na podwórkowym 
kończąc.

W składzie komisji oceniającej arty-

stów zasiadali wyłącznie profesjonalni 
muzycy z wyższym wykształceniem mu-
zycznym, którym przewodniczył Tadeusz 
Pacan. Jury oceniało poziom techniczny 
wykonania, skład instrumentalny oraz do-
bór repertuaru. Po podliczeniu punktów 

okazało się, że zespół „Nasz Gródków” 
został oceniony bardzo wysoko i zajął za-
szczytne drugie miejsce. Wysoką ocenę 
otrzymała również debiutująca podczas 
festiwalu kapela „Gródkowianie”.

marek moś

SuKCES ZESPOłu „NaSZ GRódKóW”
8 czerwca 2014 r. śląskie Stowarzyszenie miłośników Folkloru w Katowicach na terenie Ośrodka Rekreacyjne-

go „bolina” w Katowicach-Janowie zorganizowało po raz kolejny festiwal muzyczny.

Występ zespołu „Nasz Gródków” na festiwalu w Katowicach

Występy gości były przeplatane poka-
zami uczniów z naszej szkoły: Ia, Ib, Vb. 
Wszystko to w industrialnym wnętrzu re-
mizy. Świetni prowadzący potrafili rozbawić 
nas tak, że powtarzające się opady deszczu 
nie oderwały uwagi od występujących.

Wiadomo, że w życiu jest ważne, aby 
było coś dla ducha i… coś dla ciała. Na 
zewnątrz, na środku placu pod rozłoży-
stym drzewem, panie z Koła Gospodyń ze 
Strzyżowic w pięknych strojach ludowych 
częstowały nas uśmiechem, chlebem ze 
smalcem, miodem, ogórkiem małosol-
nym. Piękny obraz. Zatrzymanie klimatu 
wsi, w tym szybkim, pędzącym świecie. 

Jeśli ktoś zapragnął poprawić swój wize-
runek mógł skorzystać z pomocy fryzjerki 
i mieć niepowtarzalne uczesanie. Można 
było przyozdobić twarz i ciało malowidła-
mi czy tatuażami – wolontariuszki, które 
do nas przybyły robiły cuda z naszymi bu-
ziami.

Wielki napis „Kiełbasa” oraz mamy z 
trójek klasowych zapraszały nas na posi-
łek, aby mieć siłę do dalszej zabawy. Ca-
tering (szaszłyki, frytki, wata cukrowa, 
popcorn, itp.), dmuchańce, kramy, autka, 
fanty, pan z Krakowa z „chodzącymi jasz-
czurkami” – wszystko to sprawiło, że po-
witaliśmy lato (choć trochę wcześniej, bo 

14 czerwca) w Strzyżowicach w rytmie 
wesołej zabawy. Podczas tego wydarze-
nia ogłosiliśmy zwycięzców wiosennych 
zawodów balonowych i króla strzelców 
dzisiejszej imprezy. Tak bawiliśmy się od 
11 do 19 godziny.

Dziękujemy wszystkim za świet-
ną wspólną zabawę. Wiemy, że wielu 
uczniów zainspirowanych pokazami zna-
lazło swoje nowe pasje. A może i rodzice 
przypomnieli sobie swoje dziecięce ma-
rzenia. Pragniemy jednocześnie gorąco 
podziękować wszystkim sponsorom za 
ich szczodrość.

SP Strzyżowice

POWItaNIE lata W SZKOlE POdStaWOWEJ StRZyżOWICaCh
Wszystko zaczęło się jak w filmie hitchcocka. Od trzęsienia ziemi, burzy z gradem, efektów specjalnych. Po tym 

hucznym otwarciu nastąpił korowód wspaniałych pokazów: taniec brzucha, bębny afrykańskie, taekwondo, rycerze, 
śpiew, cheerleaderki, taniec artystyczny, joga, pokaz musztry wojskowej, zapasy, krav maga.
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Wśród zebranych nie zabrakło Wójta 
Gminy Psary – Tomasza Sadłonia z mał-
żonką, Sekretarz – Mirelli Barańskiej-Sorn 
a także Radnych Gminy Psary. Bardzo licz-
nie przybyli także słuchacze „Akademii 
dla Każdego” działającej przy Bibliotece w 
Psarach oraz mieszkańcy.

Wszyscy licznie zgromadzeni goście 
przeżyli niezapomniane chwile słuchając 
opowieści i anegdot Marii Czubaszek do-
tyczących świata show-biznesu.

Jak wiemy, Maria Czubaszek jest pisar-
ką, dziennikarką radiową i telewizyjną, 
satyrykiem, autorką tekstów, scenarzyst-
ką i felietonistką. Wiemy również, że jest 
bardzo inteligentna i posiada ogromną 
wiedzę. Ale dopiero teraz – po spotkaniu 
– wiemy, jak skromną i bezpośrednią jest 
osobą, z jakim szacunkiem traktuje ludzi, 
z jakim poczuciem humoru idzie przez ży-
cie, z jaką autoironią traktuje samą siebie i 
jak naturalnie, lekko i serdecznie potrafi z 
każdym rozmawiać. Z każdym!

Obowiązkową częścią każdego spo-
tkania jest podpisywanie książek. Na 
spotkaniu z Panią Marią, „autografy” były 
wspaniałym przeżyciem, ponieważ każdy, 
kto wytrwał w długiej kolejce, nie tylko 
otrzymał wpis do książki w formie dedy-
kacji, ale jeszcze miał okazję porozmawiać 
z autorką, a to było bezcenne.

Na zakończenie Wójt wręczył Marii 

Czubaszek upominek, nie tylko promują-
cy gminę Psary, ale także przypominający 
spędzone wśród nas miłe chwile.

Przypomnijmy, że „Akademia dla Każ-
dego” jest projektem realizowanym przez 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Psarach z dofinansowaniem ze środków 

unijnych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie ma 
na celu organizację cyklu wykładów, zajęć 
ruchowych oraz wycieczek turystyczno-
-krajoznawczych dla mieszkańców obsza-
ru LGD „Brynica to nie granica”.

GbP

maRIa CZubaSZEK Na SPOtKaNIu Z mIESZKańCamI GmINy PSaRy
10 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie odbyło się spotkanie z pisarką 

i dziennikarką radiową - marią Czubaszek.

Maria Czubaszek bardzo ucieszyła się z przygotowanego dla niej podarku

5 czerwca 2014 r. przedszkolne po-
dwórko zmieniło się w zaczarowane, 
wesołe miasteczko. Królowały w nim 

dwa ogromne „dmuchańce” oraz basen z 
piłeczkami. Barwnie udekorowany przez 
pracowników teren wokół przedszkola 

zachwycał dzieci oraz świadczył o ogrom-
nym zaangażowaniu dorosłych, którzy 
pragnęli podkreślić ważność tegoż dnia 
i nadać mu znamiona radości i szczęśli-
wości. Na dzieci czekały niespodzianki. 
Teatrzyk pt. „To już lato” wprowadził 
wychowanków w świat błogiej zabawy, 
po czym nastąpiło profesjonalne malo-
wanie dziecięcych twarzy. Hitem stały się 
przekąski z waty cukrowej i popcornu. W 
ruch poszła także kolorowa kreda, którą 
przedszkolaki ozdobili bruk otaczający 
placówkę w różne, dowolnie wymyślone 
wzory. Czas uprzyjemniały ponadto ro-
werki biegowe i hulajnogi. Na koniec im-
prezy każde dziecko otrzymało prezent: 
dużą bombonierkę z czekoladkami.

Przygotowanie tych wszystkich atrak-
cji nie byłoby możliwe bez finansowego 
wsparcia rodziców, za co im serdecznie 
dziękujemy.

PP Strzyżowice

PRZEdSZKOlNy dZIEń dZIECKa W StRZyżOWICaCh
do tradycji Przedszkola Publicznego im. misia uszatka przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach wpisała się już na stałe 
organizacja szczególnej uroczystości, jaką są obchody dnia dziecka.

Przedszkolaki ze Strzyżowic podczas Dnia Dziecka

KultuRa / INFORmaCJE SZKOlNE
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W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Prze-
wodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica, 
Dyrektorka GOK Anna Nagły, Rad-
ny Szczepan Kotuła oraz Sołtys Marian 
Sobieraj. Uroczystość rozpoczęła się 
wspaniałym występem Zespołu Instru-
mentalistów Dętych pod batutą Toma-

sza Nowaka, prezentując znane i lubiane 
przeboje. Zespół Śpiewaczy „Górzanie” 
wykonał kilka ludowych utworów oraz 
piosenki country, które śpiewała z ze-
społem cała widownia. Jednak najwięk-
sze uznanie i radość wszystkich widzów 
wzbudziły występy dzieci ze świetlicy. 

Wesołymi wierszykami, tańcami i piosen-
kami nie tylko rozbawiły, ale i wzruszyły 
swoich najbliższych. Występy wszystkich 
wykonawców zostały nagrodzone głośny-
mi brawami oraz słodkim poczęstunkiem, 
z którego skorzystali również widzowie.

GOK

śWIętO ROdZINNE „mama, tata I Ja”

Preludium do przesłuchań konkur-
sowych stanowiły popisy akordeoni-
stów z Siewierza: Rajmunda Kubiczka 
i Zbigniewa Wójcika oraz gościnny 
występ zespołu „Sonitus” działające-
go przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Siewierzu. Dla publiczności 
zgromadzonej w Preczowie „Sonitus” 
wykonał kilka szlagierów muzyki pop 
oraz piosenek własnego autorstwa. 
Uczestników Świetojańskiego Festiwa-
lu oceniało w tym roku Jury w skła-
dzie: Bernard Sołtysik – przewodni-
czący oraz Grażyna Wikarek-Meus 
i Zofia Stachura – członkinie jury. Po 
wysłuchaniu wszystkich występują-
cych, jurorzy postanowili uhonorować 
I miejscem w kategorii soliści 19-letnią 
Angelę Wawrzyk. Natomiast w kate-
gorii „zespoły śpiewacze”: I miejsce 
przyznano Zespołowi „Wrzos” z Ko-
lonii-Ryczowa, II miejsce zajął Zespół 
„Echo” z Ogrodzieńca, na III lokacie 

uplasowali się „Górzanie”. Jurorzy 
wyróżnili ponadto zespoły „Grodź-
czanie”, „Pyrzowianki” i „Jaworznik” z 
Wojkowic. Wszyscy laureaci otrzymali 
od Wójta Gminy Psary Tomasza Sadło-
nia pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
Decyzją Dyrektorki Gminnego Ośrod-
ka Kultury Anny Nagły i Wójta Gminy 
Psary Tomasza Sadłonia dwa zespoły 
z terenu gminy Psary otrzymały spe-
cjalne wyróżnienie i gratulacje za swój 
udział we wszystkich dotychczasowych 
edycjach Festiwalu. Były nimi zespoły: 
„Górzanie” z Góry Siewierskiej oraz 
„Zagłebianki” z Sarnowa. Podsumo-
waniem festiwalu był – jak co roku – 
barwny pochód nad rzekę, puszczanie 
wianków, kolorowych lampionów, so-
bótka i zabawa taneczna, która trwała 
do późnych godzin nocnych. Niewąt-
pliwą atrakcją wieczoru był także sa-
motny żeglarz, który na swoim jachcie 
ORP „Preczów” pojawił się na Prze-

mszy. W rolę marynarza wcielił się 
mieszkaniec Preczowa, pasjonat histo-
rii, kultury i tradycji – Ryszard Pająk.

Wśród gości tego szczególnego 
Świętojańskiego Festiwalu znaleźli się: 
Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, 
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, 
Sekretarz Gminy Pary Mirella Barań-
ska-Sorn, Radni: Grażyna Polasiak, 
Magdalena Gdesz-Sobczak, Wiesław 
Zarychta, Adam Adamczyk, Jarosław 
Nowak, sołtysi, Prezesi Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Lokalnych Klubów 
Sportowych, Przewodniczące Kół 
Gospodyń Wiejskich i bardzo licznie 
zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania druhom strażakom z 
OSP Preczów za pomoc w organizacji 
tegorocznego festiwalu. 

GOK

8 czerwca 2014 r. do remizy OSP w Górze Siewierskiej licznie przybyły całe rodziny, chcące podziwiać po-
pisy artystyczne swoich milusińskich. Impreza połączyła trzy ważne w każdej rodzinie święta – dzień matki, 
dzień dziecka oraz dzień Ojca.

śWIętOJańSKI FEStIWal Za NamI
21 czerwca w amfiteatrze w Preczowie już po raz jedenasty odbył się świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpie-

wek Zalotnych. W tym roku w szranki konkursowej rywalizacji stanęło ponad 20 zespołów folklorystycznych i 
śpiewaczych oraz kilku solistów.

Zespół Senior z Psar na scenie

KultuRa

Zespół Strzyżowiczanie odbiera 
nagrodę z rąk Wójta Gminy Psary
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aKCJa latO W GmINIE PSaRy

KultuRa I SPORt

Wakacje w Gminie Psary 2014: 

Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej 

I. WAKACYJNA LIGA DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ 

22.07. (wtorek) – godz. 15:30 
12.08. (wtorek) – godz. 15:30  
29.08. (piątek) – godz. 15:30 
Dzieci i młodzież do 18 lat 

Psary ul. Szkolna 100 
boisko trawiaste  

II. WAKACYJNE SPOTKANIA Z KOSZYKÓWKĄ 

20.08. (środa) – godz. 11:00 
27.08. (środa) – godz.11:00  
Dzieci i młodzież do 18 lat 

Psary ul. Szkolna 32 
boisko do koszykówki  

III. SŁONECZNA SIATKÓWKA PLAŻOWA  

29.07. (wtorek) – godz. 15:00 
21.08. (czwartek) – godz. 15:00 
Dzieci i młodzież do 18 lat 

Psary ul. Szkolna 100 
boisko do siatkówki 
plażowej  

IV. WAKACJE Z RINGO 

11.08. (poniedziałek) – godz. 15:00  
25.08. (poniedziałek) – godz. 15:00 
Dzieci i młodzież do 18 lat 

Psary ul. Szkolna 100 
boisko do siatkówki 
plażowej 

V. WAKACJE Z BADMINTONEM 

25.07. (piątek) – godz. 15:00  
08.08. (piątek) – godz. 15:00  
Dzieci i młodzież do 18 lat 

Psary ul. Szkolna 100 
boisko do siatkówki 
plażowej 

VI. WAKACYJNE INDYWIDUALNE ZAWODY W TENISIE 
ZIEMNYM 

08.08. (piątek) – godz. 15:00  
29.08. (piątek) – godz. 15:00 
Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat 

Psary ul. Szkolna 100 
kort tenisowy  

VII. WAKACYJNE INDYWIDUALNE ZAWODY W TENISIE 
STOŁOWYM 

27.08. (czwartek) – godz. 11:00 
Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat 

Psary ul. Szkolna 32 
Gimnazjum Hala Sportowa 

VIII. III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2000 

 O PUCHAR „ZDROWIA” OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

29.08. (piątek) – godz. 11:00 Psary ul. Szkolna 100 
boisko trawiaste  

 
Świetlica Integracyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach ul. 

Szkolna 100 (I piętro pok. nr 8) zaprasza dzieci i młodzież od 
poniedziałku do czwartku w godz. 17:00 - 19:00, 

w piątki w godz. 15:00 - 19:00. 
 
 

Wioska Internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach ul. 
Szkolna 100 (parter pok. nr 4) zaprasza od poniedziałku do 

czwartku w godz. 15:00 - 17:00, w soboty w godz. 13:00 - 17:00, 
w piątki i niedziele nieczynne. 

 
 

ORGANIZATORZY: 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 

GIMNAZJUM Psary 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „SPORTOWA GMINA PSARY” 

 
WSTĘP WOLNY 

 
ZAPRASZAMY 

 

Wakacje w Gminie Psary 2014: 
Oferta Gminnego Ośrodka Kultury 

GOK GRÓDKÓW 

PN 10:00-12:00 
12:15-14:00 

Kącik małego czytelnika – czytanie bajek dla dzieci  od 5 lat 
Zabawy integracyjne – kalambury, zgadywanki 

WT 10:00-13:00 Zajęcia plastyczne – rysowanie, malowanie, wyklejanie 

ŚR 10:00-13:00 Zajęcia komputerowe 

CZW 10:00-13:00 
Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny – 
boisko ORLIK Psary (po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym, grupa min. 10 os.) 

PT 10:00-13:00 Klub młodego kinomana – pokazy bajek i filmów dla dzieci i 
młodzieży (1 pokaz dziennie) 

W godz. 8:00-15:00 można korzystać ze stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków 

 
OŚRODEK KULTURY W PRECZOWIE 

PN 10:00-14:00 Zajęcia plastyczne 

WT 16:00-20:00 
18:30-19:30 

Zajęcia komputerowe 
AEROBIK – dla dorosłych 

ŚR 10:00-14:00 Zajęcia sportowe – koszykówka, piłka nożna 

CZW 16:00-19:00 
17:30-18:30 

Gry i zabawy świetlicowe dla dzieci i młodzieży 
ZUMBA – dla dorosłych 

PT 10:00-14:00 Gry i zabawy świetlicowe 

W dniach od 21 lipca do 11 sierpnia placówka będzie nieczynna z powodu urlopów. 

 
ŚWIETLICA WIEJSKA W GÓRZE SIEWIERSKIEJ 

PN 10:00-13:00 Gry i zabawy świetlicowe – kalambury, zajęcia plenerowe, gry 

WT 10:00-13:00 Zajęcia literacko-teatralne – czytanie bajek, konkurs poetycki. 

PT 10:00-14:00 Zajęcia plastyczne 

W sierpniu placówka będzie nieczynna z powodu urlopów. 

 

OŚRODEK KULTURY W SARNOWIE 

PN 14:00-17:00 Gry zabawy integracyjne 

WT 15:00-16:30 
17:00-18:00 

Piłkarzyki 
AEROBIK – dla dorosłych 

ŚR 10:00-13:00 
15:00-19:00 

Zajęcia plastyczne 
Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 

CZW 10:00-13:00 
16:00-19:00 

Gry i zabawy świetlicowe 
Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 

PT 
10:00-11:30 
11:30-13:00 
16:00-19:00 

Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-9 lat 
Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 10-13 lat 
Zajęcia wokalno-instrumentalne 

Z uwagi na urlop instruktorów zajęcia odbywać się będą tylko w dniach: 
 - muzyczne: 2,3,4,9,10,11 lipca oraz 20,21,22,27,28,29 sierpnia 

- pozostałe zajęcia: 1-29 lipca oraz 19-29 sierpnia. 

 
ŚWIETLICA WIEJSKA W BRZĘKOWICACH 

PN 10:00-14:00 Zajęcia świetlicowe – gry i zabawy 

WT 10:00-14:00 Zajęcia plastyczne 

ŚR 10:00-14:00 Zajęcia komputerowe 

CZW 16:00-20:00 Gry i zabawy świetlicowe dla dzieci i młodzieży 

PT 16:00-20:00 Piłkarzyki, tenis stołowy 

W dniach od 7 lipca do 1 sierpnia placówka będzie nieczynna z powodu urlopów. 

 
Ponadto zapraszamy: 
-> 19 lipca w godz. 10:00-14:00 na mini turniej PAINTBALLA w Parku 
Żurawiniec – wstęp wolny 
-> 3 sierpnia godz. 16:00 III Piknik Patriotyczny na stadionie LKS Orzeł Dąbie. 
 

W czasie wakacji odbywają się również zajęcia w ramach 
Gminnej Akademii Piłki Nożnej – bieżący harmonogram zajęć dostępny 

u animatorów pod numerem telefonu kom. 661 599 222. 
 

Z UWAGI NA REMONT PLACÓWKI W OKRESIE WAKACYJNYM 
ŚWIETLICA WIEJSKA w DĄBIU BĘDZIE NIECZYNNA. 
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PRZEtaRG Na SamOChód 
POżaRNICZy maRKI StaR

Wójt Gminy Psary informuje, że 
wystawiono do licytacji w drodze przetargu ustnego

samochód pożarniczy marki StaR 244 
rok produkcji 1984 – sprawny technicznie, 

dotychczas użytkowany w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w dąbiu. 

Ogłoszenie o przetargu jest dostępne na stronie inter-
netowej www.bip.psary.pl w zakładce przetargi, 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
urzędu Gminy Psary.

OGłOSZENIa

WaKaCyJNE dyżuRy 
PRZEdSZKOlI W GmINIE PSaRy

01.07.2014-18.07.2014 r. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1: 

Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

21.07.2014-01.08.2014 r. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2: 

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie

04.08.2014-14.08.2014 r.  
Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki w Dąbiu

18.08.2014-29.08.2014 r.  
Szkoła Podstawowa im. E.Gierczak w Gródkowie

W ramach akcji TAURON uruchomił 
specjalny telefon antykradzieżowy – 801 
444 606 – pod którym można zgłaszać 
podejrzenie kradzieży energii elektrycz-
nej. Wszystkie zgłoszenia są anonimowe 
i dokładnie sprawdzane podczas przepro-
wadzanych kontroli. 

„Nielegalny pobór energii to bardzo 
niebezpieczne zjawisko. Po pierwsze, 
kradzież energii to groźba porażenia lu-
dzi i wywołania pożaru. Po drugie, każda 
ukradziona kilowatogodzina wpływa na 
wzrost rachunku wszystkich uczciwie pła-
cących klientów. Po trzecie, okradani są 
często sąsiedzi lub zarządcy nieruchomo-
ści” - mówi Leszek Wojtachnio, dyrektor 
Centrum Inspekcji Energetycznej TAU-
RON Dystrybucja.

W najbliższym czasie TAURON Dys-
trybucja wyśle do zarządców nierucho-
mości list z prośbą o umieszczenie na 
klatkach schodowych specjalnych nakle-
jek, po to aby informacja o telefonie anty-
kradzieżowym dotarła do jak największej 
ilości mieszkańców. Na początku kampa-
nia będzie prowadzona w powiatach: bę-
dzińskim, zawierciańskim i w Jaworznie. 
Docelowo ma objąć cały teren działania 
TAURON Dystrybucja, czyli wojewódz-
twa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, mało-
polskie i część podkarpackiego.

Do współpracy przy akcji zostali zapro-
szeni policjanci, zarządcy nieruchomości, 
miejskie ośrodki pomocy społecznej, sa-
morządy i przede wszystkim klienci. Tego 
typu akcje były już prowadzone lokalnie i 
jak pokazują doświadczenia, zgłoszenia na 
telefon antykradzieżowy potwierdzają się 
nawet w ponad 40 proc. przypadków.

Warto zwrócić uwagę na to, że nie-
legalny pobór energii to przestępstwo 
ścigane przez polskie prawo. TAURON 
wspólnie z policją rozpoczął prace nad 
harmonogramem kontroli, które mają 
ograniczyć to zjawisko. Policjanci podkre-
ślają, że kradzieże energii niosą niebez-
pieczeństwo dla życia, zdrowia i majątku 
ludzi, a każde zlikwidowane nielegalne 
podłączenie poprawia to bezpieczeństwo. 

Podczas kontroli można w każdej chwi-
li sprawdzić tożsamość przedstawiciela 
spółki. W tym celu należy poprosić o upo-
ważnienie do przeprowadzenia czynności 
kontrolnych oraz legitymację służbową. 
Na każdym wydanym przez TAURON 
Dystrybucja upoważnieniu znajduje się 
imienna pieczątka z podpisem oraz nume-
rem kontaktowym do osoby wystawiają-
cej upoważnienie. W przypadku wątpli-
wości można też zadzwonić i sprawdzić 
tożsamość kontrolujących dzwoniąc do 
Telefonicznej Obsługi Klienta pod nume-

ry 32 303 0 303 (obszar gliwicki), 32 606 0 
606 (pozostałe obszary). 

Każda osoba, która boi się wpuszczać 
do swojego domu lub mieszkania osoby 
obce może też poprosić o asystę w trak-
cie kontroli rodzinę lub sąsiadów.

Patronat nad akcją „Stop dla nielegal-
nego poboru energii” objął Wojewoda 
Śląski.

tauron dystrybucja

StOP dla NIElEGalNEGO PObORu ENERGII
tauRON dystrybucja rozpoczął akcję społeczną mającą na celu przeciwdziałanie kradzieży energii elek-

trycznej. W ubiegłym roku firma wykryła 7 tysięcy przypadków takich kradzieży. to kilka procent przesyłanej 
energii elektrycznej, dlatego tauRON dystrybucja wspólnie z policją walczy z kradzieżami prądu.

Plakat promujący akcję
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StRażaCKI dZIEń dZIECKa W PRECZOWIE

Tego dnia na placu przed OSP w Pre-
czowie nie brakowało radości. Każde 
dziecko mogło poskakać na udostępnio-
nych za darmo dmuchanych zabawkach 
oraz poczuć się jak prawdziwy strażak, 
celując wodą z węża do tarczki i pachoł-
ków. Oprócz rozrywki, na festynie były też 
obecne elementy edukacyjne – strażacy z 
sąsiedniej OSP w Sarnowie dali pokaz ra-
townictwa przedmedycznego oraz udzie-
lania pierwszej pomocy. Każde dziecko na 
festynie dostało również podarunek ufun-
dowany przez sponsorów.

„Chcieliśmy wspólnie z druhami i druh-
nami zorganizować festyn, który zachęci 
młode pokolenie do wstąpienia w nasze 
szeregi”. – powiedział sołtys i jednocześnie 
Naczelnik OSP w Preczowie, Wojciech 
Kamecki. Strażakom z Preczowa gratulu-
jemy pomysłu i życzymy kolejnych udanych 
inicjatyw społecznych.

Red.

31 maja druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie z okazji dnia dziecka zorganizowali 
festyn dla najmłodszych mieszkańców sołectwa i sąsiadujących miejscowości.

Druhowie z OSP Sarnów pokazują najmłodszym jak udzielać pierwszej pomocy

W sali gimnastycznej psarskiego gim-
nazjum na uroczystości zgromadzili się: 
Przewodniczący Rady Gminy Jacenty 
Kubica wraz z radnymi, Wójt Gminy 
Psary Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta 
Gminy Psary Mirosław Rabsztyn, Sekre-
tarz Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, 
dyrektorzy szkół, przedszkoli, jednostek 
organizacyjnych gminy Psary, Prezes Mię-
dzygminnego Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego Jan Kraśkiewicz oraz 
najważniejsi tego dnia goście, czyli ucznio-
wie wraz z rodzicami.

Podczas uroczystości Wójt wręczył 
dyplomy oraz nagrody najlepszym przed-
szkolakom oraz uczniom uczęszczajacym 
do szkół podstawowych i gimnazjum w 
gminie Psary. Uhonorowana została także 
Gromada Zuchów „Leśne Skrzaty”, która 
w tym roku po raz kolejny zdobyła tytuł 
Mistrzowskiej Gromady. Imprezę uświet-
niły skecze w wykonaniu gimnazjalistów.

Wszystkim uczniom i przedszkolakom 
gratulujemy wyników w nauce i życzymy 
udanych wakacji.

Red.

INFORmaCJE

GmINNE ZaKOńCZENIE ROKu SZKOlNEGO
25 czerwca w Gimnazjum w Psarach odbyło się uroczyste gminne zakończenie roku szkolnego. Na galę zaproszono 

dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum, które w roku szkolnym 2013/2014 wykazały się wyróżniającą 
pracą w dziedzinie nauki i sportu.

Przedszkolaki podczas gali również 
zostali nagrodzeni

Nagrodzeni uczniowie z Dąbia
ZSP w Strzyżowicach okazał się naj-
lepszy w konkurencjach sportowych




