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I N W E S T Y C J E

PRZEBUDOWA DW 913 STAJE SIĘ FAKTEM 
9 W R Z E Ś N I A R U S Z Y Ł A P R Z E B U D OWA D R O G I WO J E WÓ DZ K I E J  N R 913.  DZ I Ę K I  P O R OZ U M I E N I U, 
K T Ó R E G M I N A P S A RY Z AWA R Ł A Z WO J E WÓ DZ T W E M Ś L Ą S K I M P R Z Y O K A Z J I  T E J  I N W E S T YC J I 
W Y M I E N I O N A ZO S TA N I E S I E Ć WO D O C I ĄG OWA I  W Y B U D OWA N A K A N A L I Z AC JA S A N I TA R N A  
W PA S I E D R O G I .

Przebudowa 13 km odcinka  
drogi wojewódzkiej nr 913

Przedsięwzięcie, finansowane  
z budżetu województwa śląskiego, 
obejmuje przebudowę 13 km odcin-
ka drogi wojewódzkiej nr 913, który 
przebiega od skrzyżowania z DK 78  
w miejscowości Nowa Wieś – Celiny 
do skrzyżowania z DK 86 w Będzinie.

Na całym modernizowanym od-
cinku powstanie nowa jezdnia o sze-
rokości od 6 do 7 m z nawierzchnią 
bitumiczną oraz chodniki, ścieżki 
rowerowe i zatoki autobusowe. Pra-
ce obejmą również przebudowę  
10 obiektów inżynierskich, budowę 
9 przepustów ekologicznych oraz 
wykonanie pionowych i poziomych 
oznaczeń.

Inwestorem tego przedsięwzię-
cia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach, a jego całkowity koszt 
wyniesie 124 851 916,29 zł, z czego 
95 006 823,37 zł stanowi pozyskana 
przez samorząd wojewódzki unijna 
dotacja. Wykonawcą jest firma Stra-
bag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., 
a planowany termin zakończenia 
prac to lipiec 2021 roku.

Gmina Psary wymieni sieć  
wodociągową i wybuduje  

kanalizację sanitarną
Dzięki zawartemu pomiędzy 

Gminą Psary, a Województwem Ślą-
skim porozumieniu, równocześnie 
z przebudową DW 913 wymienio-
na zostanie sieć wodociągowa oraz 
wybudowana kanalizacja sanitarna, 
o łącznej długości 8 km, w Psarach  
i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz  
w Strzyżowicach na ul. Szosowej. 

Dzięki temu, po odbiorach poszcze-
gólnych odcinków drogi, Zakład Go-
spodarki Komunalnej będzie syste-
matycznie podłączał mieszkańców do 
nowej sieci wodociągowej. Dodatko-
wo wykonane zostanie zasilanie ga-
blot na 6 wiatach przystankowych.

Koszt przedsięwzięcia po stronie 
Psar wynosi blisko 8 mln zł.

Inwestycja wiąże się z dużymi 
utrudnieniami

Prace przy przebudowie drogi 
wojewódzkiej prowadzone będą 
od godz. 6:00 do 22:00 przez 6 dni  
w tygodniu. Na remontowanych od-
cinkach pojawi się ruch wahadłowy 
lub wyznaczone zostaną objazdy. Pro-
jekty organizacji ruchu, które wyzna-
czył Wykonawca, zostały pozytywnie 
zaopiniowane m.in. przez zarządców 
dróg, w tym GDDKiA i Powiatowy Za-
rząd Dróg w Będzinie oraz zatwier-
dzone przez Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego. Bez względu na to, 
czy dany odcinek drogi będzie wyłą-
czony z ruchu czy też nie, nie są prze-
widziane zmiany trasy autobusów. 
Ponadto przedsięwzięcie wiąże się  
z wycinką rosnących w pasie drogo-
wym drzew, która pozwoli na posze-
rzenie jezdni oraz budowę chodni-
ków i ścieżek rowerowych.

Pierwsze prace już ruszyły
Pierwsze prace rozpoczęły się  

9 września i obejmują odcinek drogi 
w Siemoni. W planach na ten rok jest 
również między innymi przebudowa 
dwóch odcinków DW 913 w gminie 
Psary. W październiku rozpocznie się 
modernizacja 300 m odcinka jezdni 
w okolicy centrum dystrybucyjne-

go firmy Lidl w Gródkowie. W tym 
samym miesiącu prace prowadzo-
ne będą również na 500 m odcinku 
drogi w niezabudowanym terenie od  
ul. Kolejowej w Gródkowie do przy-
stanku autobusowego, znajdującego 
się w okolicy Szkoły Podstawowej. 
Na czas prowadzonych prac wpro-
wadzone zostaną objazdy. Bez zmian 
pozostaną natomiast trasy przejazdu 
autobusów miejskich oraz autobusu 
szkolnego.

Specjalna strona internetowa
We wrześniu inżynier projek-

tu uruchomił stronę internetową 
www.dw913-celiny.pl, na której pu 
blikowane są wszystkie informacje 
dotyczące przebudowy DW 913. 

By ułatwić komunikację na stronie 
www.psary.pl powstała dodatkowo 
specjalna zakładka DW 913, w której 
będą publikowane przez psarski sa-
morząd informacje dotyczące tego 
przedsięwzięcia. Red.

We wrześniu ruszyła przebudowa DW 913
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I N W E S T Y C J E

ODCINEK DROGI 
BRZĘKOWICE WAŁ 
OŚWIETLONY
W S I E R P N I U N A O D C I N K U 
G M I N N E J D R O G I B R Z Ę KOW I C E 
WA Ł P OW S TA ŁO O Ś W I E T L E N I E 
U L I C Z N E Z E Ś W I AT Ł E M L E D.

Przedsięwzięcie objęło dostawę 
i montaż 6 słupów z wysięgnikami  
i oprawami oświetleniowymi ze źró-
dłem światła LED. Lampy pojawiły 
się na 230 m, brukowanym odcinku 
gminnej drogi Brzękowice Wał. 

Wykonawcą inwestycji była fir-
ma ELEKTRO-INSTAL Piotr Swobo-
da z Bukowca. Koszt prac wyniósł  
71 238,45 zł. Red. Lampy zostały zamontowane na 230 m odcinku drogi

RUSZYŁ REMONT ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SARNOWIE
POD KONIEC WRZEŚNIA 
ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT  
210 M ODCINK A  
UL. GRANICZNEJ W SARNOWIE 
(UL. JEDNOŚCI W BĘDZINIE).

Przedsięwzięcie obejmuje koryto-
wanie drogi, wykonanie podbudowy 
z kruszywa oraz ułożenie płyt żelbe-
tonowych na podsypce piaskowej. 
Wykonawcą inwestycji jest firma ZRB 
Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów.

 Koszt zgodnie z umową wynie-
sie 144 400,20 zł, z czego 75%, czyli 
około 108 tys. zł, z budżetu gminy 
Psary, a 25% z budżetu miasta Będzi-
na. Prace rozpoczęły się 25 września  
i potrwają 2 tygodnie. Red.Pierwsze prace rozpoczęły się 25 września i potrwają 2 tygodnie

GŁOS GMINY PSARY
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I N W E S T Y C J E

TRWA USUWANIE AZBESTU W GMINIE PSARY
W TROSCE O DOBRO MIESZKAŃCÓW I OCHRONĘ ŚRODOWISKA PSARSKI SAMORZĄD REALIZUJE 
PROEKOLOGICZNY PROGRAM, KTÓRY ZAKŁADA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 
GMINY PSARY. DO TEJ PORY SZKODLIWE ODPADY ZOSTAŁY ODEBRANE Z 46 POSESJI MIESZKAŃCÓW.

Mieszkańcy mogli wnioskować  
o dofinansowanie na odbiór, trans-
port na składowisko i unieszko-
dliwienie odpadów zawierających 
azbest, które są magazynowane na 
ich posesjach, demontaż, transport  
i unieszkodliwienie wyrobów zawie-
rających azbest stanowiących pokry-
cia dachów lub dodatkowo odtworze-
nie pokrycia dachowego. 

Do tej pory zakończona została 
pierwsza część tego przedsięwzię-
cia, w ramach której odebrano łącz-
nie 22,8 ton szkodliwych odpadów  
z 22 posesji. W trakcie realizacji jest 
natomiast druga część. Dotychczas 
zdemontowano, odebrano i unieszko-
dliwiono azbest z 7 dachów, a 17 do-
datkowo odtworzono. Planowany jest 
jeszcze 1 demontaż oraz 6 demontaży 
i odtworzeń, które zgodnie z harmo-
nogramem zostaną przeprowadzone 
w 2020 roku. 

- Bardzo się cieszę, że gmina Psary 
bierze udział w proekologicznych pro-
gramach, z których mogą skorzystać 
mieszkańcy. Po wielu latach znajdują-
cy się na naszym dachu azbest został 
zdemontowany i unieszkodliwiony,  

a pokrycie dachowe odtworzone.  
Co najważniejsze wszystkie prace zo-
stały przeprowadzone bardzo spraw-
nie - mówi Marek Trzcionka, jeden z 
beneficjentów programu.

Warto wspomnieć, że realizacja 
inwestycji jest możliwa dzięki środ-
kom pozyskanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. Całkowita kwota 
przedsięwzięcia wynosi 1 mln 65 tys zł,  
z czego psarski samorząd pozy-
skał blisko 720 tys. dofinansowania. 
Mieszkańcy, który złożyli wnioski 
mogli otrzymać dotację sięgającą  
85% kosztów, czyli nawet 27 tys. zł. Red.

Dzięki programowi odebrano w tym roku m.in. 22,8 ton azbestu magazynowanego  
na posesjach mieszkańców

PONAD 11 KM NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY  
ZA 2,7 MLN ZŁ
B L I S KO 9 K M N OW E J S I E C I 
WO D O C I ĄG OW E J I  P O N A D  
2 K M P R Z Y Ł ĄC Z Y. W S I E R P N I U 
Z A KO Ń C ZO N O DW I E D UŻ E 
I N W E S T YC J E Z W I Ą Z A N E  
Z  B U D OWĄ I  W Y M I A N Ą S I E C I 
WO D O C I ĄG OW E J Z A P O N A D 
2 ,7 M L N Z Ł .

Pierwsze przedsięwzięcie obję-
ło budowę sieci wodociągowej wraz  
z przyłączami w Malinowicach od Sta-
cji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej 
oraz na ul. Krótkiej w stronę Dąbia, do 
ul. Pocztowej. Łącznie powstało tam 
ponad 3,5 km nowej sieci oraz 1,1 km 
przyłączy. W trakcie realizacji tego za-
dania przyłączonych zostało 63 od-
biorców wody. 

Wykonawcą przedsięwzięcia był 
Zakład Remontowo-Budowlany 
„WIADUK” Wojdyła-Kolanko z Dąbro-
wy Górniczej. Wartość prac sięgnęła 
1 156 939,56 zł i została wsparta fi-
nansowo dotacją z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. 

Kolejne zadanie objęło budowę  
i wymianę sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami na odcinku Brzękowi-
ce Dolne – Goląsza Biska – zbiornik 
Góra Siewierska i w Strzyżowicach na  
ul. Parkowej. Powstało tam 5,4 km 
nowej sieci oraz ponad 1 km przyłą-
czy. W trakcie realizacji tego przed-
sięwzięcia przyłączono 66 odbiorców 
wody. 

Wykonawcą inwestycji było kon-

sorcjum firm ZRIB Sp. z.o.o. z Między-
brodzia Bialskiego. Koszt prac wyniósł  
1 558 263,20 zł i został wsparty dofi-
nansowaniem z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 

Warto wspomnieć, że od 2011 roku 
wymienionych zostało już blisko 55 
km nowej sieci wodociągowej, czyli 
ponad 52% całej jej długości. Wymiana 
sieci to przede wszystkim mniej awarii, 
a co za tym idzie mniejsze straty wody 
i woda lepszej jakości. Dzięki realizacji 
w ostatnich latach wielu kluczowych 
zadań w tym zakresie mieszkańcy Psar, 
Strzyżowic, Malinowic, Dąbia, Goląszy 
Dolnej, Brzękowic Dolnych i Góry Sie-
wierskiej mają już dostarczaną wodę 
nowym wodociągiem. Red.

GŁOS GMINY PSARY
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I N F O R M A C J E

EUROSNACK S.A. ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ W PSARACH
FIRMA EUROSNACK S.A. WKRÓTCE ROZPOCZYNA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W PSARACH PRZY  
UL. AK ACJOWEJ. OTWARCIE MAGAZYNU I HALI PRODUKCYJNEJ PLANOWANE JEST NA PAŹDZIERNIK. 
RUSZYŁY JUŻ PIERWSZE REKRUTACJE PRACOWNIKÓW. 

Zakład produkcyjny mieści się w hali 
wchodzącej w skład Parku Logistyczne-
go firmy DL Invest. Jego powierzchnia 
wynosi 9 000 m², a pracę znajdzie w 
nim ponad 60 pracowników. 

Firma Eurosnack S.A., która jest pro-
ducentem chrupek i biszkoptów roz-
poczęła swoją działalność w 1996 roku. 
- W ramach ogólnopolskiej dystrybu-

cji produktów we własnych brandach 
Spółka prowadzi sprzedaż zarówno  
w kanale nowoczesnym jak i trady-
cyjnym. Firma współpracuje z dużymi 
lokalnymi hurtowniami oraz sieciami 
super i hiper marketów. Ze względu na 
prężny rozwój  zapotrzebowanie na po-
wierzchnię produkcyjną wzrosło, skut-
kiem czego jest przeniesienie produkcji 

do nowoczesnego zakładu w Psarach – 
mówi Andrzej Krakówka, Prezes Zarzą-
du firmy Eurosnack S.A.

W związku z dynamicznym rozwo-
jem firma poszukuje pracowników.  
W najbliższym czasie planuje zatrudnić 
około 40 pracowników produkcyjnych, 
15 operatorów maszyn oraz 10 maga-
zynierów. Red.

UTRZYMANIE PORZĄDKU W GMINIE
W GMINIE PSARY POJAWIA SIĘ CORAZ WIĘCEJ MIEJSC, W KTÓRYCH MIESZKAŃCY MOGĄ SPĘDZAĆ 
AKTYWNIE CZAS. BUDOWA NOWEJ ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-
REKREACYJNEJ POPRAWIA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. TRZEBA JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE O KAŻDE Z TYCH 
MIEJSC TRZEBA CAŁY CZAS DBAĆ.

W Psarach powstają boiska wie-
lofunkcyjne, place zabaw, siłownie 
zewnętrzne czy strefy street workout.  
W ubiegłym roku otwarto zrewitalizo-
wany Park Żurawiniec ze ścieżką zdro-
wia i pierwszy w gminie skatepark. 

Administrowaniem tych obiektów 
zajmuje się Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Psarach, który dba o utrzyma-
nie czystości i porządku. Pracownicy 
wiosną przeprowadzają przegląd pla-
ców zabaw i usuwają wszystkie pozi-

mowe usterki. Na bieżąco konserwują 
i naprawiają urządzenia, koszą trawy, 
plewią piasek na placach zabaw i opróż-
niają kosze na śmieci. 

Zakład zatrudnia także gospoda-
rzy trawiastych stadionów i boisk wie-
lofunkcyjnych, którzy są odpowiedzial-
ni za koszenie i podlewanie muraw. 
Dodatkowo, ZGK zleca na nich zabiegi 
pielęgnacyjne, które obejmują nawoże-
nie nawozami mineralnymi, mulczowa-
nie, wertykulację, wysiew nasion, uzu-

pełnianie ubytków mieszaniną ziemi, 
piasku i nasion oraz konserwację auto-
matycznych systemów nawadniania. 

Należy jednak pamiętać, że utrzy-
manie porządku i czystości w gminie  
w dużej mierze zależy także od jej 
mieszkańców. Przypominamy, że śmie-
ci można wyrzucać tylko w miejscach 
do tego przeznaczonych. Wszelkie akty 
wandalizmu czy zauważone usterki 
prosimy natomiast zgłaszać pod nume-
rem telefonu 609 066 668. Red.

GŁOS GMINY PSARY
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I N F O R M A C J E

KOLEJNY SUKCES PSAR W SPORTOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN!
I MIE JSCE W WOJEWÓDZT WIE ŚLĄSKIM I IV W POLSCE. 19 WR ZEŚNIA ODBYŁO SIĘ PODSUMOWANIE 
JUBILEUSZOWEGO X X V SPORTOWEGO TURNIE JU MIAST I GMIN.

Zwycięski dyplom i puchar odebrał 
wójt Tomasz Sadłoń na uroczystości, 

Wójt odebrał puchar z rąk marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego

6 WRZEŚNIA OŚRODEK SPOŁECZNY W PSAR ACH ZORGANIZOWAŁ SPOTK ANIE „POŻEGNANIE L ATA 
2019”, K TÓRE ODBYŁO SIĘ W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZ YŻOWIC ACH, W R AMACH 
LOK ALNEGO PROGR AMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPR AWNYMI „NADZIE JA”.

POŻEGNANIE LATA W CUS

Uczestnikami imprezy byli: grupa 
wsparcia „Nadzieja” i stowarzyszenie 
„Tańczące Motyle” z gminy Psary oraz 
grupa wsparcia „Niezapominajka” z Oża-
rowic, grupa wsparcia rodziców wycho-
wujących niepełnosprawne dzieci z Sie-
wierza i zaproszeni goście. 

Na początku wszyscy zgromadzeni 
z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji 
Mateusza Orpycha z Ośrodka Szkolenia 
Kierowców „KRZYSZTOF” z Siemianowic 
Śląskich, który prowadzi kursy prawa 

jazdy również dla osób z niepełnospraw-
nościami. Następnie obejrzeli spektakl 
profilaktyczny pt. „Chcę być sobą” w wy-
konaniu teatru „Kurtyna” z Krakowa. 

Nie zabrakło również wspólnych 
gier, zabaw i konkursów niespodzianek  
z nagrodami. Po wzmożonej aktywno-
ści wszyscy udali się na słodki poczę-
stunek. Ośrodek Pomocy Społecznej 
dziękuje wszystkim za liczne przyby-
cie, a sponsorom za rzeczowe wspar-
cie. OPS

która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowi-

cach. Hasłem przewodnim tegorocznej 
edycji było „Sport to zdrowie, niech się 
każdy o tym dowie!”, a celem głów-
nym wzmożenie motywacji do wyjścia  
z domu oraz integracji całych rodzin wo-
kół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. 

Sportowy Turniej Miast i Gmin jest 
największą imprezą sportu masowego 
w Polsce, rozgrywaną w ramach XI Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla wszyst-
kich. W tym roku mieszkańcy gminy 
wzięli udział w 48 imprezach, które od-
bywały się od 26 maja do 1 czerwca. 
Łącznie wzięło w nich udział 4 235 osób. 
318 sympatyków biegania spróbowało 
swoich sił w teście Coopera.

Podczas tegorocznej edycji Psary 
zostały sklasyfikowane w III grupie od 
7,5 do 15 tys. mieszkańców. II miejsce  
w województwie śląskim zajął Siewierz, 
a III Bobrowniki. Gratulujemy! Red.

Nie zabrakło wspólnych gier i zabaw

GŁOS GMINY PSARY
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E D U K A C J A

ZSP W SARNOWIE BENEFICJENTEM PROGRAMU ERASMUS+ 
ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY NR 2  
W SARNOWIE UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE, ZE ŚRODKÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH PROGRAMU 
ERASMUS+, NA REALIZACJĘ 
DWULETNIEGO PROJEKTU „MAŁA 
WIEJSKA SZKOŁA  
W NOWOCZESNEJ  
I INNOWACYJNEJ EUROPIE”.

Projekt, który będzie realizowany  
w ramach Akcji 1. Mobilność Eduka-
cyjna, Edukacja Szkolna: Mobilność 
kadry edukacji szkolnej, rozpoczął się  
1 sierpnia i będzie trwał do 31 lipca 
2021 roku. Jego koordynatorem jest 
Katarzyna Nawrot, nauczyciel mate-
matyki i informatyki, a wysokość pozy-
skanej dotacji wynosi 50 558 €.

Głównym celem projektu jest po-
lepszenie jakości pracy placówki  
i nadanie jej wymiaru europejskiego, 
poprzez nabycie kompetencji zawo-
dowych przez przedstawicieli kadry 
pedagogicznej i zarządzającej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarno-
wie, dzięki udziałowi w zagranicznych 
mobilnościach.

16 nauczycieli weźmie udział  
w 20 mobilnościach

Przygotowany plan działań pozwo-
li na zdobycie wiedzy i doskonalenie 
umiejętności przez 16 nauczycieli, 
którzy po odbyciu 20 mobilności będą 
się dzielić zdobytymi doświadczenia-
mi, wiadomościami i umiejętnościami 
oraz wdrażać je w proces nauczania  
i życie szkoły. Zaplanowane są zagra-
niczne szkolenia metodyczne, specjali-

styczne, językowe oraz wizyta job sha-
dowing w hiszpańskiej szkole Escola 
Salvador Sanromà w Llinars del Vallès 
koło Barcelony.

Szkolenia dotyczące wykorzysta-
nia ICT w nauczaniu przyczynią się do 
nabycia umiejętności integrowania 
nowoczesnych technologii i narzędzi  
z metodami nauczania oraz lepsze wy-
korzystanie ich w nauczaniu i kształ-
towaniu myślenia komputacyjnego i 
programowania. Pozwolą poznać inte-
resujące narzędzia i programy, wzmoc-
nią umiejętność wykorzystania różno-
rodnego oprogramowania i narzędzi 
dostosowanych do wieku i potrzeb 
uczniów. Nauczyciele dowiedzą się jak 
przyciągnąć i zmotywować do nauki 
uczniów, wychowywanych we współ-
czesnym społecznościowym świecie 
mediów i Internetu. Szkolenia odbędą 
się na Malcie oraz we Włoszech.

Kurs specjalistyczny, rozwijający 
kompetencje zawodowe jako nauczy-
ciela metody Montessori odbędzie się 
we Włoszech. Pozwoli przygotować 
nauczycieli przedszkola do wdrożenia 
jednej z najlepszych metod edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym, co da 
maluchom szansę wszechstronnego 
rozwoju z jednoczesnym wzrostem 
poczucia własnej wartości.

Kurs strukturalny w Finlandii, kraju, 

którego system edukacji uznawany 
jest za jeden z najlepszych na świecie, 
pozwoli poznać codzienne życie fiń-
skich szkół, nowoczesny system zarzą-
dzania i edukacji oraz instytucje w róż-
nych sektorach edukacji. Da to szansę 
na wdrożenie najlepszych rozwiązań  
w sarnowskiej placówce.

Udział grupy nauczycieli w zagra-
nicznych szkoleniach językowych Ge-
neraln English umożliwi rozwój i do-
skonalenie kompetencji językowych, 
lepsze rozumienie języka angielskiego, 
porozumiewanie się nim oraz przeła-
manie bariery językowej. Dzięki temu 
szkoła zyska rozwijających się nauczy-
cieli, którzy będą swobodniej poro-
zumiewać się i nawiązywać kontakty 
z nauczycielami innych europejskich 
krajów, brać udział w realizacji przy-
szłych projektów zagranicznych i szko-
leniach. Kursy odbędą się w Wielkiej 
Brytanii oraz na Malcie.

Udział w projekcie będzie miał 
bardzo duży wpływ na nauczycie-
li, uczniów oraz wizerunek placówki  
w Sarnowie. Przyczyni się do poprawy 
jakości kształcenia i nada placówce eu-
ropejskiego wymiaru poprzez stoso-
wanie nowoczesnych i innowacyjnych 
metod nauczania, zarządzania i ko-
munikacji międzynarodowej na miarę 
współczesnej Europy. ZSP Sarnów
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ZA NAMI GMINNE DOŻYNKI W PSARACH

Uroczystość rozpoczęła się od przej-
ścia korowodu spod Urzędu Gminy  
w Psarach, prowadzonego przez ko-
mendanta gminnego ZOSPRP Toma-
sza Kota. Przy dźwiękach Orkiestry 
Dętej pod batutą Ireneusza Sobiera-
ja dumnie prezentowały się poczty 
sztandarowe i reprezentacje lokalnych 
organizacji społecznych: Koła Gospo-
dyń Wiejskich, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Zagłębiowskiego Koła 
Pszczelarzy, Koła Łowieckiego „Gwar-
dia”, szkół, sołectw oraz mieszkańców. 

Gminne dożynki rozpoczęła msza 
święta celebrowana przez ks. kanoni-
ka Michała Bordę oraz ks. Jana Piekar-
skiego, proboszcza parafii w Psarach. 
Następnie Zespół Śpiewaczy „Dąbie” 
zaprezentował wszystkim zebranym 
tradycyjny obrzęd dożynkowy, po któ-
rym głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń.  
W krótkim przemówieniu podzięko-
wał wszystkim rolnikom za ich trud 
i pracę oraz przedstawił tegoroczne 
osiągnięcia psarskiego samorządu. 
Na scenie odbyło się również uroczy-
ste przekazanie koszy dożynkowych, 
które z rąk wójta otrzymali przybyli na 
uroczystość goście. 

POCZĄTEK WRZEŚNIA TO TRADYCYJNY CZAS UHONOROWANIA 
CIĘŻKIE J PRACY ROLNIKÓW I PODZIĘKOWANIA ZA ZEBRANE 
ŻNIWO. W TYM ROKU ŚWIĘTO PLONÓW ODBYŁO SIĘ 1 WRZEŚNIA 
NA STADIONIE LKS ISKRA PSARY. 

Część artystyczną zainaugurował 
pokaz Dziecięcego Zespołu Folklo-
rystycznego ze Szkoły Podstawowej  
w Dąbiu. Następnie na scenie pojawiły 
się zespoły śpiewacze z gminy Psary. 
Po tych występach publiczność bawi-
ła się przy zespole Blue Party. Artystów 
znanych z takich przebojów jak „Wi-
nobranie”, „Słodka Witamina” czy „To 
nie ja” usłyszeć można między innymi 
w Radio Piekary, Radio Fest czy Sile-
sia. Muzycy podczas koncertu stwo-
rzyli niepowtarzalną atmosferę, a ich 
ponad godzinny występ zakończył się 
wielokrotnymi bisami. Zwieńczeniem 
tegorocznych dożynek był koncert 
gwiazdy wieczoru – zespołu Łobuzy. 

Grupa, która zadebiutowała w 2015 
roku singlem „Ona czuje we mnie pi-
niądz” zagrała swoje największe prze-
boje, porywając tłumy do wspólnej 
zabawy. Zakończeniem tegorocznych 
obchodów Święta Plonów był nato-
miast spektakularny pokaz laserowy  
w wykonaniu firmy Visual Sensation. 

W tym roku na Święcie Plonów 
swoją obecnością zaszczycili: wice-
marszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, 
posłowie na Sejm RP: Barbara Chro-
bak, Beata Małecka-Libera, Ewa Ma-
lik, Anna Nemś, Robert Warwas oraz 
Waldemar Andzel, starosta Powiatu 
Będzińskiego Sebastian Szaleniec, 
wicestarosta Powiatu Będzińskiego 

Dariusz Waluszczyk, radni Powiatu 
Będzińskiego: Bożena Łapaj, Marian 
Kozieł i Przemysław Krasoń, przewod-
niczący Rady Miasta Sosnowca Mate-
usz Bochenek, zastępca prezydenta 
Dąbrowy Górniczej Damian Rutkow-
ski, wiceprezydent Będzina Rafał 
Adamczyk, burmistrz Siewierza Zdzi-
sław Banaś, wójt Mierzęcic Grzegorz 
Podlejski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Psary Jacenty Kubica wraz z radny-
mi, a także przedstawiciele związków, 
kół, stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych, reprezentanci lokalnych 
przedsiębiorstw oraz licznie przybyli 
mieszkańcy gminy Psary. 

W trakcie dożynek na wszystkich 
czekały smaczne niespodzianki. Z oka-
zji 20-lecia działalności, jubileuszowy 
tort serwowała ciastkarnia Państwa 
Kawiorskich z Dąbia Chrobakowego.  
Z kolei miłośnicy dziczyzny mogli 
skosztować pieczonego dzika, które-

Zespół „Dąbie” zaprezentował tradycyjny obrzęd dożynkowy

Na uroczystości nie zabrakło  
słodkich wypieków

Gwiazdą wieczoru był zespół Łobuzy
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go przygotowali członkowie Koła Ło-
wieckiego „Gwardia”.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy 
Psary serdecznie dziękuje sponso-
rom tegorocznych dożynek: Banko-
wi Spółdzielczemu, firmom: Azi Bud  
z Będzina, Nowbud – Sebastian No-
wak, Autocentrum – Marcin Cela, 

Transbud Wulkan – Zdzisław Wszoła, 
ciastkarni Marzeny i Mariusza Kawior-

skich oraz Bogdanowi i Aleksandrze 
Oliwie. GOKNa scenie pojawił się zespół Blue Party

Orkiestra Dęta pod batutą Ireneusza Sobieraja

ŚWIĘTO CHLEBA NA STAŁE 
WPISAŁO SIĘ W KALENDARZ 
GMINNYCH WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH.  
W TYM ROKU UROCZYSTOŚĆ 
ZORGANIZOWANO  
8 WRZEŚNIA W SARNOWIE. 

OBCHODY ŚWIĘTA CHLEBA W SARNOWIE

Obchody zainaugurowała msza 
święta w kościele parafialnym pw. 
Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, 
którą odprawił ksiądz proboszcz An-
drzej Ciszewski. Następnie wszyscy 
zgromadzeni udali się  na plac przy 
Ośrodku Kultury w Sarnowie, gdzie 
odbyła się część artystyczna.

Radni Sarnowa Aleksander Jewak  
i Adam Sadowski oraz wójt Tomasz 
Sadłoń, sekretarz Mirella Barańska-
-Sorn i sołtys Zofia Musiał poczęsto-
wali zgromadzonych gości poświę-

Święto Chleba umilił występ zespołu „Zagłębianki”

conym chlebem. Następnie na scenie 
wystąpiły gminne zespoły śpiewa-
cze: „Zagłębianki” z Sarnowa i „Od 
Do” z Preczowa. Zwieńczeniem im-
prezy była zabawa taneczna trwająca 
do późnych godzin wieczornych. Do-
datkowo zgromadzeni mięli okazję 
skosztować chleb ze smalcem oraz 
przepysznych domowych wypieków, 
przygotowanych przez sarnowskie 
gospodynie i członkinie zespołu „Za-
głębianki”.

W uroczystości wzięli udział: 
radni Sarnowa: Aleksander Jewak  

i Adam Sadowski, wójt Tomasz Sadłoń  
z żoną, sekretarz Mirella Barańska-
-Sorn, sołtys Zofia Musiał, dyrektor 
ZSP nr 2 w Sarnowie Małgorzata 
Barańska, ks. Andrzej Ciszewski, pre-
zes Akcji Katolickiej Grzegorz Bacia, 
prezes OSP Mateusz Smoczyński, 
naczelnik OSP łukasz Janota oraz 
mieszkańcy Sarnowa i okolicznych 
sołectw. Impreza została zorgani-
zowana przy współpracy Gminne-
go Ośrodka Kultury, Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sarnowie. GOK

W tym roku uroczystość odbyła się  
już po raz 11.

GŁOS GMINY PSARY
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ŚWIATOWY FOLKLOR NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

W tym roku widzowie mogli za-
poznać się z tradycją i kulturą takich 
państw jak: Argentyna, Sycylia, Cze-
chy oraz Bługaria. Polskę tego dnia 
dumnie reprezentował Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej. To niezwykłe wydarze-
nie, podobnie jak w latach ubiegłych, 
było częścią 32. Międzynarodowego 
Studenckiego Festiwalu Folklory-

stycznego, organizowanego przez 
Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Na scenie podczas występów kró-
lowały kolorowe, bogato zdobione 
stroje oraz skoczne układy tanecz-
ne. Festiwal zainaugurował występ 
zespołu ludowego Draháň z Czech. 
Na pokaz składały się oryginalne, au-
torskie piosenki i opracowania mu-

OSTATNI WAK AC YJNY DZIE Ń W GM INIE PSARY UPŁYNĄŁ POD ZNAKIEM MUZ YKI, TAŃC A I FOLKLORU.  
31 SIE R PNIA NA STADIONIE SPORTOW YM W PSAR ACH, W R AMACH 3. M IĘDZ YNARODOWEGO 
FESTIWALU FOLKLORYST YC ZNEGO, GOŚCI ŁY Z AG R ANIC ZNE ZESPO ŁY FOLKLORYST YC ZNE .  

zyczne oraz taneczne choreografie. 
Grupa przedstawiła także charakte-
rystyczne dla swojego kraju i regio-
nu obrzędy i obyczaje. Prezentowa-
na muzyka ludowa była odgrywana 
na tradycyjnych instrumentach, ta-
kich jak skrzypce, klarnet, kontrabas  
i cymbały. Jako drugi na scenę zawi-
tał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej. 
Zespół będący wizytówką i ambasa-
dorem Ziemi Cieszyńskiej i Cieszy-
na swoim występem zaprezentował 
przede wszystkim tańce, melodie  
i pieśni regionu cieszyńskiego. Nie-

Zespół ,,Hemus” zaprezentował pieśni i tańce ze wszystkich regionów Bułgarii

To już 3. edycja Międzynarodowego  
Festiwalu Folklorystycznego w Psarach

zwykle energetycznym pokazem po-
pisała się grupa Gran Ballet Argenti-
no z Argentyny. Na początku artyści 
z Ameryki Południowej, przedstawili 
zmysłowe, tradycyjne argentyńskie 
tango. Następnie na scenę, weszła 
grupa, która przybliżyła widzom 
spektakularne tańce ludowe, zachę-
cając tym samym publiczność do 
wspólnej zabawy. Po ich energicz-
nym występie widownią na nowo 
zawładnęły kraje europejskie. Wi-
dowiskowy spektakl przedstawiła 
grupa folklorystyczna „A Lanterna”  
z Sycylii. Ich kolorowe stroje oraz 
dynamiczna choreografia tańców 
zachwyciły psarską publiczność. Pod-
czas występu, członkowie zespołu byli 
ubrani w typowe osiemnastowieczne 
stroje. Detalem oraz zdobieniem wy-
różniały się w szczególności kobiece 
ubrania, których suknie wyszywane 
były satynową koronką. Swoim wy-
stępem, festiwal zakończyła Bługaria. 
Zespół taneczny „Hemus” zaprezen-
tował wiązankę różnorodnych pieśni  
i tańców z wszystkich rejonów Bułga-
rii, ochoczo zachęcając widownię do 
wspólnej zabawy i tańca. 

Tegoroczna edycja festiwalu spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, którzy z pewnością 
wezmą również udział w przyszło-
rocznej edycji festiwalu. GOK

Widowiskowy spektakl grupy „A Lanterna” z Sycylii
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STR A Ż AC Y OCHOTNIC Y ZE STRZ YŻOWIC OD WIEKU SĄ W CIĄGŁE J 
GOTOWOŚCI NIESIENIA POMOC Y BĘDĄC YM W POTRZEBIE.  
7 WRZEŚNIA JEDNOSTK A ŚWIĘ TOWAŁ A JUBILEUSZ 100-LECIA 
ISTNIENIA, K TÓRY POŁ ĄCZONO Z PIKNIKIEM RODZINNYM.

JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W STRZYŻOWICACH

Uroczyste obchody zainaugurowała 
msza święta, która odbyła się w koście-
le pw. NMP Królowej Świata w Strzy-
żowicach. Następnie wszyscy zgroma-
dzeni udali się na plac przy Centrum 
Usług Społecznych w Strzyżowicach. 

Po złożeniu meldunku przez naczel-
nika OSP Strzyżowice dh Rajmunda 

Drogosza Przewodniczącemu Głównej 
Komisji Rewizyjnej ZOSP RP dh Mieczy-
sławowi Skrętowi nastąpiło uroczyste 
wciągnięcie flagi na maszt oraz wręcze-
nie medali i odznaczeń. 

Sztandar Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Strzyżowicach został udekorowa-
ny złotym znakiem związku OSP. Tuż po 
nim złoty medal za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymali druhowie: Rajmund 
Drogosz i Marek Białas. Srebrnymi me-
dalami odznaczeni zostali: Jarosław 
Nowak, Grzegorz Flak, Paweł Łykowski, 

Marcin Buczyński i Łukasz Płatek, a brą-
zowym medalem Krystian Banach. 

Uroczystość była również okazją 
do wręczenia odznak Strażaka Wzo-
rowego, które otrzymali: Włodzimierz 
Lis, Robert Przybyłek, Karol Szastak  
i Leszek Kwiatkowski. Wielu druhów ze 
strzyżowickiej jednostki zostało także 
odznaczonych medalami za wysługę 
lat.

W dalszej części obchodów przed-
stawiono historię OSP Strzyżowice, 
przywołano sylwetki poszczególnych 
członków założycieli oraz wręczono 
podziękowania i statuetki sponsorom, 
darczyńcom i przyjaciołom Ochotni-

czej Straży Pożarnej. Nie zabrakło rów-
nież gratulacji pięknego jubileuszu, po-
dziękowań za ciężką pracę strażaków 
oraz życzeń bezpiecznych powrotów  
z akcji ratowniczych od zgromadzo-
nych gości.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na świętowanie obchodów 100-lecia 
istnienia strzyżowickiej jednostki, które 
połączono z piknikiem rodzinnym. 

Na scenie występy taneczno-mu-
zyczne zaprezentowały przedszkolaki 
i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Strzyżowicach. Szcze-
gólne wrażenie na zgromadzonej 
publiczności zrobił pokaz taneczny  
w wykonaniu Emilki Łukaszewicz  
i Kacpra Siudyki, młodych tancerzy  
z gminy Psary, którzy już wkrótce staną 
w szranki rywalizacji w Międzynaro-
dowym Turnieju Tańca Towarzyskiego. 
Nie zabrakło także występów zespo-
łów śpiewaczych „Strzyżowiczanie”  
i „Tęcza”, którzy specjalnie z tej okazji 
zaprezentowali repertuar biesiadny, 
ludowy i strażacki. Zabawę taneczną, 
która była zwieńczeniem imprezy po-
prowadził zespół muzyczny „Art Mu-
sic” w składzie Rafał Barański i Artur  
Wyra.

Warto wspomnieć, że strażacy 
zadbali dodatkowo o wyjątkową 
atrakcję dla najmłodszych – drabi-
nę strażacką, która wynosiła chęt-
nych kilkanaście metrów nad ziemię 
i umożliwiała podziwianie panoramy 
nie tylko Strzyżowic, ale i całej gminy 
Psary. GOK

Strażacy ochotnicy ze Strzyżowic świętowali 100-lecie istnienia

Jubilaci otrzymali od psarskiego  
samorządu bon podarunkowy

Po mszy zgromadzeni udali się na plac przed Centrum Usług Społecznych

fot. OSP Strzyżowice

fot. OSP Strzyżowice

fot. OSP Strzyżowice
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NARODOWE CZYTANIE TO AKCJA ZAPOCZĄTKOWANA W 2012 
ROKU PRZEZ PREZYDENTA RP. CO ROKU, W PIERWSZĄ SOBOTĘ 
WRZEŚNIA, MIESZK AŃCY POLSKI SPOTYK A JĄ SIĘ, BY WSPÓLNIE 
CZYTAĆ WYTYPOWANE PRZEZ PARĘ PREZYDENCK Ą KSIĄŻKI.  
W GMINIE PSARY AKCJA MA ZAWSZE INTEGRACYJNY CHARAKTER - 
ŁĄCZY RÓŻNE ŚRODOWISK A I POKOLENIA. 

NARODOWE CZYTANIE W PSARACH

Na pierwsze narodowe czytanie wy-
brany został „Pan Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza. Rok później odczytane zosta-
ły fragmenty dzieł Aleksandra Fredry.  
W 2014 roku odczytano fragmenty 
Sienkiewiczowskiej Trylogii, a rok póź-
niej „Lalki” Bolesława Prusa. W 2016 

roku wybrano „Quo Vadis” Henryka 
Sienkiewicza, a w 2017 „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego. W zeszłym roku 
w nawiązaniu do 100-lecia odzyskania 
niepodległości para prezydencka za-
proponowała „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego. 

W tym roku wybrano „Osiem lektur 
na ósme Narodowe Czytanie”, których 
„wspólnym mianownikiem jest pol-
skość w połączeniu z treściami uniwer-
salnymi, refleksjami nad człowiekiem  
i społeczeństwem”. Wśród nowel znala-
zły się: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, 
„Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” 
Bolesława Prusa, „Orka” Władysława 
Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wro-
ny...” Stefana Żeromskiego, „Sachem” 
Henryka Sienkiewicza, „Sawa” Henryka 
Rzewuskiego oraz „Mój ojciec wstępu-
je do strażaków” ze zbioru „Sanatorium 
pod Klepsydrą” Bruna Schulza.

Psarska biblioteka od lat bierze 
udział w tej niezwykle ważnej dla 
czytelnictwa akcji, bardzo często we 
współpracy ze Szkołą Podstawową  
w Psarach, zapraszając do wspólnego 
czytania osoby, dla których ważna jest 
kultura i edukacja. W tym roku wzięli 
w niej udział: radny Wiesław Zarychta, 
wójt Tomasz Sadłoń, zastępca wójta 
Marta Szymiec, sekretarz Mirella Ba-
rańska-Sorn, skarbnik Joanna Przy-
byłek, dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Psarach Ewa Wawrzak wraz z zastęp-
cą i nauczycielem języka polskiego 
Marią Olszewską, dyrektor GBP Helena 
Warczok, mieszkanka gminy Katarzyna 
Litwinowicz oraz uczennice: Zuzanna 
Ciszewska i Iga Flak. GBP

Gmina Psary aktywnie włączyła się w tegoroczną akcję Narodowego Czytania

25 SIERPNIA W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH ODBYŁ SIĘ WYJĄTKOWY KONCERT 
ZESPOŁU GOSPEL BAND PT. „DOTYK NIEBA”.

MUZYKA GOSPEL ZABRZMIAŁA W STRZYŻOWICACH

Gmina Psary po raz pierwszy, ale 
na pewno nie ostatni, gościła na 
swojej scenie zespół, który wykonuje 
muzykę gospel. Licznie zgromadzo-
na w strzyżowickim Centrum Usług 
Społecznych publiczność nagrodziła 
profesjonalizm muzyków owacjami 
na stojąco i licznymi bisami. Każdy 
wyszedł z koncertu pełen pozytyw-
nej energii. Była to prawdziwa uczta 
dla ducha!

Warto wspomnieć, że Zespół Gos-
pel Band istnieje od 8 lat, a jego kon-
certy cieszą się niesłabnącą popular-
nością. Muzycy występują nie tylko 
na scenach Zagłębia, ale i całego Ślą-
ska. GOK Zespół Gospel Band wystąpił pod koniec sierpnia na strzyżowickiej scenie

GŁOS GMINY PSARY
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13 WRZEŚNIA PRZEDSZKOLAKI ZE STRZYŻOWIC WZIĘŁY UDZIAŁ  
W PRELEKCJI NA TEMAT PRACY STRAŻAKÓW, BEZPIECZEŃSTWA 
ORAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH. 
PO CIEKAWYM SPOTKANIU Z JEDNOSTKĄ OSP KAŻDY Z MALUCHÓW 
MARZY, BY W PRZYSZŁOŚCI ZOSTAĆ STRAŻAKIEM I POMAGAĆ INNYM!

PRZEDSZKOLAKI ZE STRZYŻOWIC STRAŻAKAMI

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki 
uprzejmości strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strzyżowicach. Grupa 
maluchów zebrała się na placu OSP, przy 
Centrum Usług Społecznych w Strzy-
żowicach, gdzie strażacy z tamtejszej 
jednostki bardzo ciekawie opowiadali 
o swojej pracy oraz prezentowali wozy 
strażackie z wyposażeniem. Wiele emo-
cji wywołał pokaz gaśniczy z użyciem 
piany lub wody. Każdy z przedszkolaków 
mógł się poczuć jak prawdziwy strażak  
– wejść do wozu ratowniczo-gaśniczego 
i przymierzyć strażacki strój. 

Druhowie przekazali maluchom cen-
ne informacji na temat przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa oraz odpowie-
dzieli na wiele pytań, których tego dnia 
nie było końca. ZSP Strzyżowice

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STRZYŻOWICACH, 21 WRZEŚNIA W CENTRUM USŁUG 
SPOŁECZNYCH, ZORGANIZOWAŁ FESTYN POD HASŁEM „ZDROWIE I  BEZPIECZEŃST WO”. GŁÓWNYM 
CELEM IMPREZY BYŁO PODSUMOWANIE REALIZOWANEGO PRZEZ PLACÓWKĘ EUROPE JSKIEGO 
PROGRAMU „SZKOŁY PROMUJĄCE J ZDROWIE”.

FESTYN „ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO”

„Szkoła Promująca Zdrowie” to pla-
cówka, która tworzy warunki i podej-
muje działania sprzyjające dobremu 
samopoczucia, prawidłowemu rozwo-
jowi psychofizycznemu społeczności 
szkolnej oraz podejmowaniu przez jej 
członków działań na rzecz propagowa-
nia zdrowia. Wszyscy jej pracownicy, 
uczniowie i rodzice podejmują stara-
nia, by poprawić swoje samopoczucie  
i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i two-
rzyć wokół siebie zdrowe środowisko 
oraz zachęcają inne osoby do włączania 
się w realizację działań promujących 
taki styl życia. 

W poprzednim roku szkolnym 
uczniowie wszystkich klas wraz z wy-
chowawcami, a także rodzicami po-
dejmowali wiele inicjatyw na rzecz 
promowania zdrowia, w tym organi-
zowali konkursy, przeglądy i spotkania 
z osobami związanymi z propagowa-

niem zdrowego trybu życia. W wyni-
ku rocznych działań prozdrowotnych 
szkoła otrzymała Śląski Certyfikat Szkół 
Promujących Zdrowie, który wręczył na 
ręce dyrektora placówki Tomasz Woj-
tasik, koordynator Śląskiej Sieci Przed-
szkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Imprezę zapoczątkowały wystę-
py uczniów z poszczególnych grup  
przedszkolnych i klas I–VIII, które  
odbyły się w Centrum Usług Społecz-
nych. Na zewnątrz, jak przystało na 
prawdziwy festyn rodzinny, na jego 
uczestników czekało mnóstwo atrakcji. 
Były m.in. pokazy ratownictwa medycz-
nego, straży pożarnej, straży granicznej, 
konkursy dla dzieci z rodzicami, a tak-
że urządzenia rekreacyjne, typu: euro-
bungee czy dmuchańce. Dodatkową  
i oczekiwaną atrakcją imprezy było lo-
sowanie 2-metrowego pluszowego mi-
sia. Ten wrześniowy, słoneczny sobotni 

poranek upłynął uczestnikom festynu 
w bardzo przyjemnej atmosferze. Spo-
łeczność szkolna dziękuje wszystkim ro-
dzicom i sponsorom za zaangażowanie 
i pomoc przy organizacji festynu. ZSP  
Strzyżowice
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14 WRZEŚNIA ODBYŁ SIĘ SZKOLNO-SOŁECKI PIKNIK W GRÓDKOWIE, KTÓREGO HASŁEM PRZEWODNIM BYŁO 
„POŻEGNANIE LATA”. NIE ZABRAKŁO NA NIM WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH, ATRAKCJI DLA DZIECI ORAZ 
PRZEPYSZNYCH SMAKOŁYKÓW!

ŻEGNAJ LATO NA ROK…

Uroczystość była okazją do wręczenia przez wójta Tomasza 
Sadłonia, sołtysa Gródkowa Tadeusza Majerczyk oraz dyrek-
tora szkoły Beaty Polanieckiej dyplomów i nagród laureatom 
konkursu „Wrzesień 1939”. Nagrodzone prace plastyczno-hi-
storyczne można było podziwiać na szkolnym korytarzu.

Podczas pikniku na scenie prezentowały się grupy przed-
szkolaków i uczniów z gródkowskiej szkoły. Zebrani goście mo-
gli obejrzeć pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Kamili 
Starzyńskiej i Artura Garbary oraz występ szkolnego zespołu 
cheerleaderek. W programie nie zabrakło solowych popisów 
muzycznych Amelii Bochenek, Emilii Bączkowskiej i Mariusza 
Jaksendera, a także występu grającego na skrzypcach Nikode-
ma Stępnia. Na scenie zaprezentowała się także Kapela Gród-
ków oraz zespół śpiewaczy „Nasz Gródków”. 

Piknik był świetną okazją do wypróbowania swoich sił  
w Matematycznej Grze Terenowej, kąciku plastycznym ze szta-
lugami oraz torze przeszkód dla najmłodszych uczestników. 
Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla najmłodszych - 
urządzenia do tworzenia baniek mydlanych, kącika do malo-
wania buzi i tworzenia tatuaży, kącika do rysowania kredą po 
chodniku i stoiska z zabawkami. Do ich dyspozycji był również 
szkolny plac zabaw, a na osłodę serwowano watę cukrową.

W tym roku w programie imprezy nie zabrakło również 
regionalnych smaków. Za symboliczną opłatę można było 
skosztować ciastek czy napić się kawy i herbaty. Poczęstunek 
obejmował także potrawy lokalne takie jak bigos czy chleb ze 
smalcem i ogórkiem. Piknik był dobrą okazją do zorganizowa-
nia konkursu na „Najciekawsze ciasto z owocami”, a chętnych 
w rywalizacji nie brakowało!

Jak co roku impreza miała na celu integrację środowiska 

szkolnego i lokalnego. Uroczystość była okazją do wspierania 
więzi międzypokoleniowych oraz podtrzymywania tradycji  
i zwyczajów. Wszystkim uczestnikom towarzyszyła tego dnia 
dobra zabawa i słoneczna pogoda! 

Wśród przybyłych gości znaleźli się: wójt Tomasz Sadłoń  
z żoną, radny powiatu będzińskiego Przemysław Krasoń, rad-
ny gminy Psary Robert Zieliński, sekretarz Mirella Barańską-
-Sorn, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły, sołtys 
Gródkowa Tadeusza Majerczyk z żoną, wieloletnia dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gródkowie Bożena Wieczorek oraz ko-
mendant gminny ZOSP RP i naczelnik jednostki OSP w Psarach 
Tomasz Kot wraz z drużyną strażacką. SP Gródków

CYTUJĄC WISŁAWĘ SZYMBORSKĄ „CZYTANIE KSIĄŻEK TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA, JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ 
WYMYŚLIŁA”. SZKOŁY Z GMINY PSARY WZIĘŁY UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ EDYCJI NARODOWEGO CZYTANIA, 
KTÓREGO CELEM JEST POPULARYZACJI CZYTELNICTWA, ZWRÓCENIE UWAGI NA BOGACTWO POLSKIEJ 
LITERATURY, POTRZEBĘ DBAŁOŚCI O POLSZCZYZNĘ ORAZ WZMOCNIENIE POCZUCIA WSPÓLNEJ TOŻSAMOŚCI. 

GMINNE SZKOŁY WZIĘŁY UDZIAŁ W NARODOWYM CZYTANIU

Szkoła w Dąbiu już po raz siódmy wzięła 
udział w Narodowym Czytaniu. W tym roku 
uczniowie zmierzyli się z nowelą Bolesława Pru-
sa „Katarynka”.

Wspólne czytanie rozpoczęli od krótkiej prezen-
tacji dotyczącej życia i twórczości pisarza, poznali 
kilka ciekawostek i sekretów z jego życia. Nie obyło 
się także bez rozmowy na temat pracy kataryniarzy. 

Następnie wicedyrektor, polonistki oraz uczen-
nica z klasy szóstej przeczytały wybrane fragmenty 
utworu. Dla wszystkich była to ciekawa i wyjątko-
wa  lekcja. Wspólne czytanie pozwala poznawać 
dzieła wybitnych pisarzy oraz przynosi radość  
z kontaktu z „wielką literaturą”. SP Dąbie

Kolejna odsłona Narodo-
wego Czytania odbyła się 
również w szkole w Strzyżowi-
cach. 

W strzyżowickiej placówce 
dyrektor Dorota Pronobis-Ko-
ścińska oraz nauczycielki języka 
polskiego Bożena Nobis-Siu-
dak i Sylwia Sobczyk czytały 
uczniom fragmenty polskich no-
wel: „Dymu” Marii Konopnickiej, 
„Rozdziobią nas kruki, wrony...” 
Stefana Żeromskiego oraz „Ka-
tarynki” Bolesława Prusa. Na za-
kończenie spotkania zachęcono 
uczniów do częstego sięgania 
po lektury oraz podkreślono 
jakie korzyści płyną z czytania 
książek. ZSP Strzyżowice
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PEŁNI POZ YT Y WNE J ENERGII  I  W DOSKONAŁYCH HUMOR ACH UCZNIOWIE KL AS IV-VI WYRUSZ YLI  
NA WYCIECZKĘ DO OGRODZIEŃC A, GDZIE CZEK AŁO NA NICH MNÓST WO ATR AKC JI.

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO OGRODZIEŃCA

Przygodę rozpoczęli od wspólne-
go marszu do Grodu na Górze Birów, 
jednej z największych atrakcji Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Tam wysłu-
chali ciekawej opowieści dotyczącej 
historii grodu królewskiego, obejrzeli 
wieże bramną, wał kamienno-drew-

„SCAN-THINK-CREATE-DRAW-PERFORM”

Grupa uczniów z Węgier, Włoch, Ru-
munii, Turcji, Polski i Estonii będzie mia-
ła szansę poznawać kulturę i tradycję 
różnych części kontynentu europejskie-
go, realizować ciekawe zadania i przed-
sięwzięcia, a także brać udział w mobil-
nościach i rozwijać swoje umiejętności 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PSARACH ROZPOCZĄŁ SIĘ 
KOLEJNY DWULETNI PROJEKT 
WSPÓŁPRACY SZKÓŁ PROGRAMU 
ERASMUS+, AKCJA K A229. 

językowe.
Ideą projektu „Scan - Think - crEate 

- drAw - perforM” jest promowanie na-
uki, zwłaszcza przedmiotów ścisłych, 
zachęcanie do otwartości, kreatywno-
ści i krytycznego myślenia. Głównymi 
obszarami tematycznymi nowego pro-
jektu są nauka, sztuka i ICT.

Dzięki zaplanowanym działaniom 
uczniowie zdobędą szeroką wiedzę. 
Będą uczyć się nieszablonowego my-
ślenia, kreatywności w rozwiązywaniu 
problemów i tworzenia, a także dosko-
nalić swoje umiejętności manualne. 
Praca w międzynarodowej grupie bę-
dzie okazją do wzbudzania i pogłębia-
nia szacunku do różnorodności kulturo-
wej, a także uczenia odpowiedzialności 
za takie wartości społeczne jak: rodzi-
na, społeczność, środowisko naturalne  
i kulturowe. 

Harmonogram działań projektu jest 
bardzo bogaty, a każdy temat projek-
tu STEAM jest starannie wybierany  
i nakierowany na zdobycie wiedzy, do-
świadczenie, eksperymentowanie czy 
ekspresję artystyczną. 

Mobilność w Polsce odbędzie się 
w marcu 2020. Szkoła będzie gościć 
uczniów i nauczycieli ze wszystkich 
partnerskich szkół. Pierwszy wyjazd 
organizacyjny, w którym wezmą udział 
dyrektorzy szkół i koordynatorzy odbę-
dzie się w listopadzie tego roku, a ko-
lejny rok później w Estonii. Uczniowie 
będą mieli okazje odwiedzić swoich 
węgierskich, rumuńskich i włoskich 
kolegów. Na realizację zadań projektu  
i koszty mobilności szkoła otrzyma 
środki z funduszy programu Erasmus+ 
w wysokości 22 016 euro. SP Psary

16 WRZEŚNIA KLASY PIERWSZE ZE SZKOŁY W STRZYŻOWICACH WYBRAŁY SIĘ NA WYCIECZKĘ DO WIOSKI 
INDIAŃSKIEJ „MC BIZON” W KARCHOWICACH. UCZNIOWIE POZNAWALI KULTURĘ, TRADYCJĘ I LOSY 
INDIAN AMERYKI PÓŁNOCNEJ. 

WYPRAWA DO WIOSKI INDIAŃSKIEJ

Na początku spotkania każdy 
uczestnik wycieczki miał nadane in-
diańskie imię oraz pomalowaną twarz. 
Następnie dzieci wysłuchały opowia-
dań o codziennym życiu Indian. Z za-
interesowaniem oglądali przedmioty 

codziennego użytku, damskie i męskie 
stroje indiańskie, broń oraz instru-
menty muzyczne: bębny i grzechotki. 
Uczniowie podziwiali wielkie tipi i mie-
li okazję zobaczyć jego wnętrze. Na ko-
niec odbyły się gry integracyjne i zaba-

wy indiańskie: tor przeszkód, łapanie 
bizona oraz strzelanie z łuku. Emocje 
jakie towarzyszyły uczniom klas pierw-
szych były ogromne. Wszyscy zapew-
ne na długo zapamiętają ten wyjazd. 
ZSP Sarnów

niany, wieżę strażniczą, wieżę obser-
wacyjną, a także zwiedzili chatę, w któ-
rej podziwiali ekspozycję muzealną. 
Następnie udali się do zamku w Ogro-
dzieńcu, gdzie poznali historię zamku 
oraz różne ciekawostki na temat jego 
powstania. 

Na zakończenie na uczniów czekała 
zasłużona nagroda - ognisko i pysz-
ne kiełbaski. Wspólny wyjazd można 
uznać za bardzo udany, wszyscy wróci-
li zadowoleni i bogatsi o nowe wiado-
mości oraz doświadczenia. SP Dąbie

GŁOS GMINY PSARY
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Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach

GŁOS SZKOLNY JEST DODATKIEM 

DO GŁOSU GMINY PSARY 

REDAGOWANYM PRZEZ UCZNIÓW:

FORMATOWANIE I SKŁAD:

SZKOLNY Buchacz Klaudia
Grabara Oskar

Pawlik Aleksandra
Pluta Marcin

Prostacki Michał
Sadowski Jan

pod opieką K. Nawrot

DZIEŃ KROPKI ŚWIĘTOWANY JEST NA CAŁYM ŚWIECIE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, A JEGO 
NAJWAŻNIEJSZYM CELEM JEST POKAZANIE DZIECKU JEGO NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI TWÓRCZYCH. 
MOTYWEM PRZEWODNIM JEST MALUTKA KROPECZKA, DAJĄCA DZIECIOM WIELE UŚMIECHU I ZABAWY.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

W przedszkolu im. Misia Uszatka 
w Strzyżowicach dzień kreatywności, 
talentu i wiary we własne możliwości 
obchodzono 16 września.

Zajęcia rozpoczęły się od przed-
stawienia najmłodszym historii małej 
dziewczynki o imieniu Vasthie, która nie 
chciała rysować, ponieważ nie wierzyła 
w swoje możliwości. Zachęcona przez 
nauczycielkę zaczęła jednak tworzyć 
śliczne kropki.

Ubrania przedszkolaków tego dnia 
wypełnione były kolorowymi kropka-

W tym roku Szkoła Podstawowa  
w Psarach po raz pierwszy przyłączy-
ła się do akcji inspirowanej książką 
Petera Reynoldsa. 

International Dot Day jest świętem,  
w którym uczniowie i nauczyciele orga-
nizują działania pomagające dzieciom 
odkryć ich talenty, poznać i zaprezento-
wać mocne strony. 

W tym dniu w psarskiej szkole nie 

mi, a na twarzach pojawiły się kolorowe 
piegi. Wszyscy wyszukiwali kropek tam, 
gdzie wcześniej nikt na nie nie zwracał 
uwagi. Okazało się, że towarzyszą każde-
mu w codziennym życiu - są w literce „i”, 
na skrzydłach biedronki, w diamentowej 
koronie króla, a nawet zdobią kapelusz 
muchomora! Na pamiątkę pierwszej 
kropki Vashti dzieci stworzyły własne 
kropkowe arcydzieła. Niezależnie od 
wieku, każdy ma jakiś talent, a Dzień 
Kropki jest dobrym pretekstem do po-
kazania go światu. ZSP Strzyżowice

było osoby, która nie miałaby na sobie 
kropek. Jeżeli nie na ubraniach, to na-
malowane na twarzy lub przyklejone 
do plecaka. Nawet na lekcjach został 
wyeksponowany motyw kropki, na 
przykład na języku polskim jako znak 
interpunkcyjny, a na matematyce jako 
znaczenie znaku w działaniach. Młod-
si uczniowie malowali w okręgach to, 
co dla nich ważne. Używali aplikacji do 

tworzenia rzeczywistości rozszerzonej, 
przekształcając dwuwymiarowy rysunek 
kropki w bryłę. 

Finalną akcją obejmującą całą szko-
łę były warsztaty polegające na two-
rzeniu różnorodnych pomponów, 
które przeprowadzili uczniowie klasy 
VI. Jeszcze długo po lekcjach dzieci 
tworzyły zapasy puchatych kulek do 
czapek. SP Psary

23 WRZEŚNIA W PRZEDSZKOLU IM. MISIA USZATKA W STRZYŻOWICACH 
OBCHODZONO OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Uroczystość rozpoczęła się ogląda-
niem teatrzyku pt. „Dyzio leniuszek”. 
Następnie dzieci zostały zaproszone 
do zabaw na świeżym powietrzu. 
Przedszkolaki malowały na folii spo-
żywczej, tworzyły obraz abstrakcyjny 
na płótnie używając do tego koloro-
wych „bomb wodnych” oraz tańczyły 
przy rytmach muzyki rozrywkowej. 

Nie zabrakło również konkurencji 
sportowych, w których dzieci brały 
udział z wielką radością i zaangażo-
waniem. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy zabaw otrzymali drobne 
upominki. ZSP Strzyżowice
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K U L T U R A

KOLEJNY SUKCES „OD DO”

15 września zespół wziął udział w Festiwalu Muzycz-
nym Artystów Nieprofesjonalnych „W Jurajskiej Zagrodzie” 
w Zawierciu. Ciepły i słoneczny dzień okazał się szczęśli-
wy dla zespołu śpiewaczego z Preczowa. „Od Do” wraz  
z zespołem „Karolinki” z Czerwionki oraz kapelą „Janicek”  
z Zawiercia zajął I miejsce. 

- Fakt ten świadczy o tym, że „muzyczna młodzież z po-
ważnym bagażem lat i doświadczeń” z gminy Psary jest  
w dobrej formie i trzyma się mocno - mówi Marek Krępa  
z zespołu „Od Do”. OD DO

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „OD DO” MA NA SWOIM 
KONCIE KOLEJNY MUZYCZNY SUKCES.  
WE WRZEŚNIU GRUPA WYŚPIEWAŁA I MIEJSCE  
NA FESTIWALU W ZAWIERCIU.

SENIORZY POŻEGNALI LATO

Tegoroczny sezon letni senio-
rzy rozpoczęli już w maju, udając się  
w niezapomnianą wyprawę na Morawy 
i  do  Wiednia. Kalendarzowe lato powi-
tali na czerwcowym pikniku sołeckim, 
a kilka dni później relaksowali się już w 
chochołowskich termach, łącząc ten 
wyjazd z krótkim pobytem w Zakopa-
nem. W lipcu odwiedzili jeden z najcen-
niejszych architektonicznych zabytków 
Górnego Śląska, jakim jest Pocysterski 
Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach 
Raciborskich, zwiedzili też ostrawskie 
zoo. Na początku sierpnia odbyli autoka-
rową wycieczkę-pielgrzymkę do Często-
chowy. Łącząc sacrum i profanum, naj-
pierw udali się na Jasną Górę, a potem 
na pstrąga do Złotego Potoku. 

Największą turystyczną atrakcją te-
gorocznego lata był dla grupy niewąt-
pliwie dwudniowy pobyt w Sandomie-
rzu i Kazimierzu Dolnym, miejscach 
wyjątkowych, zaliczanych do najpięk-
niejszych w Polsce. Oprócz podziwiania 
zabytków, seniorzy przemierzyli sando-

mierskie lochy, zachwycali się osobli-
wościami natury w lessowym Wąwozie 
Królowej Jadwigi oraz wspięli się na 
najwyższe punkty w odwiedzanych 
miastach, by stamtąd móc podziwiać 
przepiękne widoki – w Sandomierzu 
z Bramy Opatowskiej, a w Kazimierzu 
z Góry Trzech Krzyży. Dla fanów filmu  
„Ojciec Mateusz” dużą atrakcją okazał 
się pobyt w muzeum serialu i możli-
wość zrobienia zdjęć z bardzo reali-
stycznie wyglądającymi woskowymi 
figurami bohaterów. Dopełnieniem 
niesamowitych wrażeń był godzinny 
rejs po Wiśle z Kazimierza do Janowca, 
a rekompensatą za trudy wędrówki re-
gionalne pierogi i aromatyczna kawa  
w klimatycznych kafejkach.

Przez całe lato wiele radości dawały 
seniorom altankowe spotkania na te-

Seniorzy na Wietrznej Górze w Kazimierzu Dolnym

LATO TO CZAS SPR ZYJA JĄC Y 
AK T Y WNEMU SPĘDZANIU 
WOLNEGO CZASU, 
MOT Y WUJĄC Y DO WSPÓLNYCH 
W YJAZDÓW I PLENEROW YCH 
SPOTK AŃ. CZŁONKOWIE KLUBU 
SENIOR A BR ZĘKOWICE-
GOLĄSZA W YKOR ZYSTALI TEN 
CZAS W PEŁNI, A NA 
POŻEGNANIE LATA UR ZĄDZILI 
BIESIADĘ PIWNĄ PO ŁĄCZONĄ  
Z WIELKIMI PIECZONK AMI.

renie sołeckiego terenu rekreacyjnego. 
Był to również dobry czas dla miłośni-
czek jogi, które mogły praktykować pod 
chmurką, przekonując się o kojącym 
działaniu otwartej przestrzeni, śpiewu 
ptaków i naturalnego światła.  

Piękne lato członkowie klubu Brzę-
kowice-Goląsza pożegnali z przytupem 
na wielkiej biesiadzie piwnej połączonej 
z pieczeniem ziemniaków. W powietrzu 
wprawdzie wyczuwało się już nadcho-
dzącą jesień, ale atmosfera spotkania 
była gorąca. Bawiąc się przy dźwię-
kach zespołu muzycznego, seniorzy 
wspominali atrakcje ostatnich miesięcy  
i planowali kolejne podróże, w tym tę 
najbliższą, związaną z wyjazdem do 
Chorwacji. Może tam, na dalmatyńskim 
wybrzeżu, posmakują jeszcze uroków 
lata. TKG

Zespół śpiewaczy z Preczowa wyśpiewał I miejsce

GŁOS GMINY PSARY
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W Y W I A D

MIMO, ŻE FUTBOL AMERYK AŃSKI NIEZMIENNIE POZOSTA JE NA JBARDZIE J POPULARNYM SPORTEM  
W STANACH Z JEDNOCZONYCH, BARDZO SZYBKO ROZWIJA SIĘ W OSTATNIM CZASIE W POLSCE. 
ROŚNIE LICZBA PASJONATÓW TE J DYSCYPLINY – NIE TYLKO DO OGLĄDANIA RY WALIZACJI NA 
TRYBUNACH, ALE TAK ŻE DO UPRAWIANIA GO AMATORSKO. O TYM JAK SPORT PRZERODZIŁ SIĘ  
W PASJĘ ROZMAWIAMY Z MIESZK AŃCAMI GMINY PSARY - MATEUSZEM BIAŁASEM, DENISEM DUDĄ  
I  FILIPEM WÓJCIKIEM, MIESZK AŃCAMI GMINY PSARY, KTÓRZY SĄ ZAWODNIK AMI SILESIA REBELS.

MIŁOŚNICY FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO Z GMINY PSARY  

Jeszcze do niedawna futbol amerykański nie był znanym 
i popularnym sportem w Polsce, skąd więc pomysł na 
uprawianie akurat tej dyscypliny? Jak zaczęła się Wasza 
przygoda z nim?

Filip: To prawda. W dalszym ciągu popularność futbolu ame-
rykańskiego jest niska, a przynajmniej nie na takim pozio-
mie jak każdy z zawodników by sobie tego życzył, co często 
generuje dodatkowe problemy z utrzymaniem się niektó-
rych drużyn w Polsce. Mała popularność przekłada się na 
brak sponsorów, a co za tym idzie z niskim budżetem klubu. 
Moja przygoda z futbolem zaczęło się stosunkowo śmiesz-
nie, ponieważ mój przyjaciel wyciągnął mnie na trening  
z założeniem, że może to być świetny pomysł na podrywanie 
dziewczyn (śmiech).
Mateusz: Moja historia zaczęła się właściwie przez 
przypadek. Zobaczyłem ogłoszenie o rekrutacji  
do drużyny i postanowiłem spróbować swoich sił.
Denis: U mnie wszystko zaczęło się w 3 klasie technikum. 
Wtedy pierwszy raz usłyszałem o rekrutacji do drużyny Za-
głębie Steelers. Stwierdziłem, że to świetny pomysł, ponie-
waż zawsze widziałem tą dyscyplinę jedynie na filmach,  
a że kocham adrenalinę, wiedziałem, że muszę spróbować. 

Od ilu lat trenujecie? 

Mateusz: Trenuje futbol 4 lata. Pierwsze kroki stawiałem  
w drużynie Wolverines Opole, następne dwa lata spędziłem w 
Zagłębie Steelers, a obecnie reprezentuje barwy Silesia Rebels. 
Denis: Trenuje dokładnie tyle co Mateusz.
Filip: Jeżeli dobrze liczę jest to mój trzeci w pełni rozegrany 
sezon. 

Pamiętacie swój pierwszy trening?
Denis: Przyznam, że na pierwszym treningu byłem bardziej ze-
stresowany niż teraz przed najtrudniejszym meczem. Wszystko 
było dla mnie zupełnie nowe i nie wiedziałem czego mogę się 
spodziewać. Oglądanie meczu to zupełnie coś innego niż bycie 
na boisku.
Mateusz: Może pierwszego treningu aż tak dobrze nie pa-
miętam, ale z każdym kolejnym coraz bardziej czułem,  
że ten sport jest dla mnie.
Filip: Mój pierwszy trening był dla mnie dużym zaskoczeniem. 
Miałem wtedy 19 lat, byłem świeżo po zakończeniu niespełnio-
nej kariery koszykarza i szukałem zajęcia, które utrzyma moją 
kondycję, doda nutkę rywalizacji i uzupełni lukę w życiowym 
harmonogramie. Pamiętam, że był to początek sezonu. Na tre-
ningu było dużo nowych ludzi próbujących się wykazać, a on 
sam był wyjątkowo wyczerpujący, co mnie dodatkowo zmoty-
wowało, żeby pokazać co potrafi emerytowany koszykarz.

Futbol amerykański uważany jest za dość ciężki i wy-
czerpujący sport, jakie jest wasze doświadczenie?

Mateusz: Jak każdy sport wymaga poświęceń i pełnego sku-
pienia, tutaj nie liczy się jednostka tylko cała drużyna, trze-
ba pamiętać o przygotowaniu fizycznym oraz psychicznym, 
można się przy tym jednak dobrze bawić.
Denis: Zgadzam się z Mateuszem w 100%. Każdy mecz wy-
maga większego zaangażowania zarówno na boisku jak  
i w domu. Odpowiednie przygotowanie pozwala nam przy-
zwyczaić się do wysiłku tak dobrze, że w pewnych momen-
tach czujemy nawet niedosyt po rozegranym sezonie!
Filip: Wielu osobom przychodzącym na mecze może wydawać 
się, że to nic wielkiego. Jedenastu mężczyzn w zbrojach stoi  
w kółku przez 20 sekund, potem kolejne 10 się ustawia, akcja 
się rozpoczyna, mija 5-10 sekund i już jest koniec, nic ciężkie-
go... Mimo tego jest ciąg akcji, każdy z zawodników daje z sie-
bie 200%, do tego dochodzi jeszcze waga ochraniaczy, kask  
i warunki atmosferyczne. Już sam bieg w pełnym osprzęcie 
to ogromny wysiłek dla organizmu. 

Każdy sport wiąże się z kontuzjami. Jak jest z tą dyscy-
pliną? Jesteście narażeni na większe ryzyko czy są to 
przeważnie siniaki?

Mateusz: Małe i duże siniaki to w tym sporcie norma. Czasami 
to właśnie dobre przygotowanie fizyczne pozwala nam unik-

Mateusz, Denis i Filip grają w Silesia Rebels

fot. M. Rogacka
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W Y W I A D
nąć kontuzji. 
Denis: Otarcia, siniaki towarzyszą nam na porządku dziennym. 
O gorsze kontuzje też nie jest ciężko, chwila nieuwagi na bo-
isku i może komuś stać się krzywda. Dlatego naprawdę pod-
czas meczu trzeba być bardzo skupionym. Sam byłem świad-
kiem wielu kontuzji. Na szczęście te, które widziałem nie były 
poważne i zawodnicy szybko wracali z powrotem na boisko. 
Filip: Zdarza się jednak, że dochodzi do dużo poważniejszych 
kontuzji, nawet takich, które uniemożliwiają grę na bardzo 
długi czas. Osobiście, na szczęście nie doświadczyłem żadnej 
poważniejszej. 

Ile czasu poświęcacie na treningi w tygodniu? Czy przy-
gotowania do meczów wymagają od was większego 
poświęcenia, jak na przykład specjalna dieta?

Mateusz: Mamy 3 treningi w tygodniu, które trwają po  
2 godziny. Dodatkowo każdy w swoim zakresie uczęszcza na 
siłownie. Przygotowanie do meczu to nie tylko treningi fizycz-
ne, ale również nauka zagrywek, które później wykorzystuje-
my podczas gry.
Denis: Poza godzinami spędzonymi na boisku, tak jak już 
wspomniał Mateusz, większość z nas trenuje również na si-
łowni. Chodzi przede wszystkim o to, żeby cały czas dbać  
o kondycję, żeby z treningu na trening stawać się coraz lep-
szym, sprawniejszym. Dieta to kwestia indywidualna, ale każ-
dy musi być w pełni sił, ponieważ futbol amerykański jest wy-
magającym sportem.
Filip: Przez nałożenie się obowiązków zdarza się, że liczba  
3 treningów w tygodniu skraca się do 2. Są zawodnicy trzyma-
jący się ścisłych diet. Ja osobiście od dziecka zdrowo się od-
żywiałem. Nie znaczy to jednak, że odmawiam sobie czasami 
takich przyjemności jak zjedzenie pizzy.

Futbol amerykański to gra zespołowa, na jakich pozy-
cjach gracie?

Denis: Bardzo ze-
społowa. Jeden od-
puszczony blok na 
przeciwniku i może 
stać się krzywda 
nam samym bądź 
komuś z drużyny, 
dlatego to bardzo 
motywuje do grania 
aż do gwizdka. Moja 
pozycja to ofensyw-
ny liniowy. Polega 
ona na tym, by dać 
odpowiednio dużą 
ilość czasu na rzut 

piłki oraz by umożliwić swobodny bieg osobie z piłką, tak by 
mogła spokojnie dobiec do celu i nikt inny jej nie zagrażał.
Filip: Ja gram na pozycji wide receiver (WR), czyli skrzydło-
wy. Jestem zawodnikiem grającym w formacji ofensywnej,  
a moim zadaniem jest złapanie piłki rzuconej przez rozgrywa-
jącego i zdobycie jak największej ilości jardów poprzez bieg. 
Najlepiej aż do pola punktowego zwanego End zone.
Mateusz: Ja natomiast gram na pozycji  Tide end, która na-
leży do formacji ataku. To takie połączenie dwóch pozycji, 
mogę zarówno grać w linii ofensywnej jak i pozycji skrzy-
dłowego. W mojej pozycji najbardziej podoba mi się to,  
że mogę blokować zawodników drużyny broniącej jak i odbie-
rać podania od rozgrywającego.

Wyjście na boisko to pewnie duży stres. Jak sobie  
z nim radzicie?

Mateusz: Oczywiście, przed każdym meczem jest stres, lecz 
gdy wchodzę na boisko jakoś wszystko puszcza i pojawia się 
tylko element rywalizacji i chęć zwycięstwa.
Denis: Gdy gramy naprawdę ważny mecz stres unosi się już 
nawet tydzień przed rozgrywką, ale ja już tym żyję i myślę tyl-
ko o tym, by założyć kask i całe wyposażenie. Najlepszym le-
karstwem dla mnie jest słuchanie muzyki, które bardzo mnie 
uspokaja. Gdy wychodzimy na boisko i czuję już tą atmosferę 
to stres od razu znika i myślę tylko o wygranej.
Filip: Ja natomiast zazwyczaj przed meczem nie mam pro-
blemów ze stresem. Bardziej stresuje mnie fakt, że moi bliscy 
oglądają transmisje na portalu YouTube.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów!

Futbol amerykański jest coraz popularniejszym  
sportem w Polsce

fot. M. Rogacka

Kask jednego z zawodników     

fot. D. Duda
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RUSZYŁA RUNDA JESIENNA A I B KLASY

W A klasie najlepiej prezentuje się 
drużyna KP Sarnów, która po 7 kolej-
kach ma na swoim koncie aż 14 punk-

EMOC JI NA PI ŁK ARSK ICH STADIONACH NIE BR AKUJE . 17 SIE R PNIA ROZPOC ZĘ Ł A SIĘ JESIE NNA RUNDA 
A I  B KL ASY, W K TÓR E J G R A JĄ DRUŻ YNY Z GM INY PSARY.

tów i zajmuje 3. miejsce w tabeli. KS 
Preczów zdobył do tej pory 9 punktów  
i zajmuje 8. miejsce, a tuż za nim na  

9. i 10. pozycji uplasowały się KS Gmi-
ny Psary i LKS Iskra Psary z 8 punkta-
mi. W B klasie po 5 spotkaniach Jed-
ność Strzyżowice zajmuje 4. miejsce  
z 9 punktami, a KS Gminy Psary II 8. 
miejsce z 3 punktami. 

Sportowa pasja to nie wszystko. Waż-
ne jest, by zawodnicy mieli do swojej 
dyspozycji odpowiednie warunki, nie 
tylko do rozgrywania meczów ligowych, 
ale także trenowania. W gminie Psary  
w ostatnich latach zmodernizowano  
5 stadionów sportowych, na których 
pojawiły się m.in. 3 systemy auto-
matycznego nawadniania, oświe-
tlenia umożliwiające treningi po 
zmroku, nowe wiaty dla zawodników 
rezerwowych czy zmodernizowane 
szatnie piłkarskie. Co roku prowa-
dzonych jest też szereg zabiegów 
pielęgnacyjnych na piłkarskich mura-
wach, które zapewniają ich odbudowę  
i odpowiednie utrzymanie. Red.

DRUŻYNY OLDBOJÓW ROZEGRAŁY TURNIEJ!

W rywalizacji wzięły udział 4 zespoły, 
w tym: KP Sarnów, Jedność Strzyżowice, 
KS Gminy Psary i KS Preczów. Każdy z nich 
reprezentowało 7 zawodników. Mecze 

22 WRZEŚNIA NA STADIONIE SPORTOWYM W PRECZOWIE ODBYŁ SIĘ 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ, W KTÓRYM ZMIERZYŁY SIĘ DRUŻYNY OLBOJÓW.

14 września KP Sarnów zmierzył się z Przemszą Okradzionów rozgrywając,  
pierwszy w historii gminy, mecz przy sztucznym oświetleniu

Zawody dostarczyły wielu emocji

W turnieju wzięły udział 4 drużyny Oldbojów

trwały po 30 minut i rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”. Po zaciętej 
rywalizacji udało się wyłonić zwycięzców, 
którymi w tym roku został KP Sarnów. Na 

II miejscu uplasował się KS Preczów, III 
miejsce zajął KS Gminy Psary, a IV przypa-
dło Jedności Strzyżowice. 

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwało dwóch sędziów z Kolegium 
Sędziów Sosnowiec. Zawody przebiegły 
w przyjaznej atmosferze i z poszanowa-
niem gry fair play. Zwycięzcom gratuluje-
my! Red.

fot. KP Sarnów


