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Od 1 lipca ruszył nowy system gospodarowania odpadami
Od początku lipca na terenie gminy
Psary obowiązuje nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi.
Przetarg na odbiуr i zagospodarowanie
odpadуw z terenu gminy Psary wygrała
firma Spectrum Silesia Service
z Radzionkowa, ktуrej wspуlnikiem jest
firma Remondis z Tarnowskich Gуr.
Nowym systemem odbioru
i zagospodarowania odpadów objętych
jest 3821 gospodarstw domowych.
Wszystkie gospodarstwa domowe, które
złożyły deklaracje mają prawo do
korzystania z zakresu podstawowego
usług, na który składa się odbiór
odpadów zmieszanych i
posegregowanych spod posesji oraz
oddanie odpadów do punktu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Dąbiu. W ramach
obowiązkowej opłaty mieszkańcy
zostaną wyposażeni w pojemniki na
odpady zmieszane oraz worki do
segregacji. Pojemność pojemnika na
odpady zmieszane na danej posesji jest
adekwatna do liczby osób na niej
zamieszkałych i przyjętego limitu 60
litrów odpadów zmieszanych na osobę
na miesiąc, np. Odpady zmieszane będą
odbierane dwa razy w miesiącu w
okresie od 1 maja do 31 września, a od
1 października do 30 kwietnia raz w
miesiącu. Szczegółowy termin odbioru
odpadów na stronie 9.
Jeśli ilość odpadów zmieszanych i
częstotliwość ich odbioru jest
niewystarczająca dla danej rodziny,
wtedy właściciel nieruchomości może
zamówić w Urzędzie Gminy
podstawienie i odbiór dodatkowego
pojemnika na śmieci zmieszane o
pojemności 120 l w cenie 14,80 zł brutto

Od 1 lipca Silesia Spectrum odbiera odpady komunalne na terenie gminy Psary.

za sztukę. W ramach usług dodatkowych
mieszkaniec może także zamówić odbiór
odpadów rozbiórkowych i budowlanych.
Przypominamy, że w ramach zakresu
podstawowego objętego opłatą
śmieciową każde gospodarstwo domowe
może bez dodatkowych opłat dostarczyć
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Dąbiu 100 kg gruzu
budowlanego na rok.
Firma Silesia Spectrum ma
obowiązek dostarczenia pojemników na
odpady zmieszane oraz worków na
odpady segregowane. W przypadku złej
pojemności lub nie otrzymania kosza
należy zadzwonić do Urzędu Gminy lub
do firmy Spectrum Silesia (32 286 -79 83).
Obecnie do każdego gospodarstwa
domowego wysłany jest pakiet
informacyjny zawierający: kartę opłaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi w gminie Psary i
informacja o zakresie i stawkach usług
dodatkowych oraz o ulgach dla rodzin
wielodzietnych. Właściciel
nieruchomości zobowiązany jest
uiszczać opłatę śmieciową co miesiąc
do 25 dnia każdego miesiąca
poczynając od 25 lipca 2013r. bez
wezwania w wysokości wynikającej ze
złożonej deklaracji. Rodziny
wielodzietne, spełniające określone w
uchwale wymagania mogą starać się o
zniżkę w opłatach, a osoby znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej, która
uniemożliwia im terminowe płacenie
opłaty śmieciowej mogą starać się o jej
umorzenie lub rozłożenie na raty, po
upływie terminu płatności.
Wszelkich informacji dotyczących
nowego systemu gospodarowania
odpadami udziela Urząd Gminy Psary
pod numerem tel. 32 29 44 922. Red.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADУW
KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA
na stronie 9.
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Gmina Psary zajęła I miejsce w Sportowym Turnieju Miast i Gmin
w woj. śląskim
XIX edycja Sportowego Turnieju
Miast i Gmin – STMiG 2013 odbywała
się w dniach 26 maja – 1 czerwca 2012
r. Jest to największa impreza sportu
masowego w Polsce rozgrywana w
ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich.
W tym roku w ciągu 6 dni nasza gmina
zorganizowała 76 imprez sportowych, w
których wzięło udział 2910 osób.
Przeprowadzono również wysoko
punktowany w rankingu
wytrzymałościowy Test Coopera. Gmina
Psary zajęła I miejsce w województwie

śląskim oraz IX miejsce w Polsce w
kategorii gmin od 7,5 - 15 tyś.
mieszkańców. Dzięki czemu naszej
gminie została przyznana dotacja na
sprzęt sportowy od Ministra Sportu i
Turystyki w wysokości 4 tys. zł.
3 l i p c a w U r z ę d z i e
Marszałkowskim Województwa
Śląskiego na ręce Wójta przekazano
puchar oraz dyplom.
Składamy podziękowania
wszystkim organizatorom,
wolontariuszom i uczestnikom, dzięki Wójt podczas uroczystości rozdania pucharów.
którym udało nam się zająć tak
wysokie miejsce. Red.

Zamontowano piłkochwyty na boiskach w Sarnowie oraz Brzękowicach
W połowie czerwca firma Grumix z
Sosnowca zamontowała piłkochwyty na
boiskach dwуch boiskach
zlokalizowanych blisko drуg
powiatowych – na boisku Klubu
Sportowego „Błękitni Sarnуw” przy ul.
Głуwnej w Sarnowie oraz LKS „Orzeł
Dąbie” w Brzękowicach Dolnych. Koszt
inwestycji wyniуsł 46 038,90 zł brutto.
Piłkochwyty na obu boiskach
zlokalizowane są za polami karnymi w
odległości 5 metrów od linii boiska za
bramkami i mają wysokość 6 metrów i
długości 44,5 m w Sarnowie i 50 m w
Brzękowicach. Siatka z której wykonane
są piłkochwyty jest odporna na warunki
atmosferyczne. Red.

Piłkochwyty na stadionie Orła Dąbie w Brzękowicach Dolnych.

Jednogłośne absolutorium dla Wуjta
Podczas sesji, ktуra odbyła się radni
Rady Gminy Psary pozytywnie ocenili
pracę Wуjta i wykonanie budżetu w
roku 2012.
Zarówno uchwała o przyjęcie
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy, jak i uchwała w sprawie
udzielenia absolutorium zostały przyjęte
jednogłośnie, z poparciem wszystkich
obecnych na sesji radnych.
Wnioski Komisji przedstawili:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
Aleksander Jewak oraz Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
Gminy – Małgorzata Pasek.
W dalszej części sesji, radni
zatwierdzili plany pracy Komisji Rady na
Na Sesji Rady Gminy, która odbyla się 27 czerwca Wójt dostał jednogłośne absolutorium.

cd. na str. 3
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II półrocze 2013r. oraz przyjęli
następujące projekty uchwał:
 Zatwierdzenia „Planu odnowy
miejscowości Preczów na lata 2013 –
2020”,
 Zatwierdzenia „Planu odnowy
miejscowości Góra Siewierska na lata
2013 – 2020”,
 Zatwierdzenia „Planu odnowy

miejscowości Malinowice na lata 2013 2020”,
 Zatwierdzenia „Planu odnowy
miejscowości Goląsza Górna na lata
2013 – 2020”,
 Zatwierdzenia „Planu odnowy
miejscowości Goląsza Dolna na lata
2013 – 2020”,
 Poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów w sprawie
projektu Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 (z kwietnia 2013r.),
 Rozpatrzenia skargi Państwa E.L.,
J.L., J.L.,
 Zmian w budżecie gminy na 2013r.,
 Zmiany uchwały nr XXXI/346/2013
z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXXI/335/2013 z
dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013r.

Gmina dofinansuje budowę chodnikуw wraz z odwodnieniem
przy drogach powiatowych
W 2013 roku w budżecie gminy Psary
przewidziano 300 tys. zł. wsparcia dla
Powiatu Będzińskiego na budowę
trzech odcinkуw chodnika wraz z
odwodnieniem. Wkład gminy stanowić
będzie 50% wartości robуt, ponieważ
zgodnie z podpisanym porozumieniem

drugą połowę sfinansuje Powiat
Będziński.
W ramach współpracy z Powiatem
Będzińskim kontynuowana będzie
budowa ostatniego odcinka chodnika
przy ulicy 1 Maja w Strzyżowicach do
granicy z Wojkowicami. W

W latach ubiegłych gmina także realizowała budowę chodnika wspólnie z powiatem.

Strzyżowicach zostanie wykonany także
fragment chodnika wraz z kanalizacją
deszczową przy ul. Belnej od
skrzyżowania z drogą wojewódzką do
posesji numer 5. Gminne
dofinansowanie pozwoli także na
wykonanie długo oczekiwanego
chodnika przy ul. Wiejskiej w
Malinowicach, od skrzyżowania z ul.
Szkolną do skrzyżowania z ul.
Brzozową. Rolę inwestora w przypadku
wszystkich wymienionych wyżej zadań
pełnić będzie Powiatowy Zarząd Dróg w
Będzinie, którego pracownicy będą
również nadzorować prace. W ramach
współpracy z powiatem przewidziano
również wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę nowych
odcinków chodnika i odwodnienia przy
drogach powiatowych w Brzękowicach
Górnych, od granicy Goląszy Górnej do
cmentarza, w Dąbiu na ul. Dolnej, w
Bisce i ulic Wiejskiej i Malinowickiej
Psarach. Powiatowy Zarząd Dróg
przygotowuje obecnie przetarg na
roboty budowlane, po rozstrzygnięciu
którego okaże się ile pieniędzy będzie
do dyspozycji na opracowanie
projektów budowlanych. Red.

Od tego roku wymeldowania i zameldowania można załatwić
w jednym urzędzie.
Jednym z ułatwień dla osуb, ktуre
muszą wykonać obowiązek
meldunkowy jest możliwość
zameldowania i wymeldowania w
jednym urzędzie.
Do tej pory obywatel musiał najpierw
wymeldować się w miejscu
dotychczasowego zameldowania i
dopiero potem zameldować w nowym
miejscu pobytu.Teraz wszystko można
załatwić w jednym urzędzie.
Przy zameldowaniu w nowym

miejscu pobytu stałego można dokonać pokój nr 3 /parter /, nr telefonu
jednoczesnego wymeldowania z 32/294493 oraz na BIP-ie urzędu. Red.
poprzedniego miejsca wskazując adres,
z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Przy dopełnieniu obowiązku
meldunkowego nie trzeba podawać
informacji o wykształceniu, obowiązku
wojskowym oraz przedkładać
książeczki wojskowej.
Więcej informacji na temat
zameldowania i wymeldowania można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Psarach
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Gminne zawody sportowo - pożarnicze
16 czerwca na stadionie Iskry Psary
zostały przeprowadzone gminne
zawody Sportowo – Pożarnicze, w
ktуrych wzięło udział siedem jednostek
pożarniczych z terenu gminy.
Poszczegуlne drużyny rywalizowały ze
sobą w dwуch konkurencjach: sztafecie
pożarniczej z przeszkodami oraz
ćwiczeniach bojowych.
Najlepszą drużyną pożarniczą w
gminie w grupieA mężczyźni. zostali
druhowie ze Strzyżowic, drugie miejsce
zajęła drużyna z Preczowa, a trzecie z
Psar. W grupie C kobiet najlepszą
drużyną były druhny z OSP Preczów, na

drugim miejscu uplasowała się OSP
Goląsza – Brzękowice, a na trzecim OSP
Dąbie. W grupie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej najlepszymi okazali się
chłopcy z OSP Goląsza - Brzękowice,
drugie miejsce zajęli druhowie z OSP
Strzyżowice.
Sędzią głównym zawodów był kpt.
Marcin Mermer, a wspierała go komisja
sędziowska, powołana przez
Komendanta Powiatowego PSP w
Będzinie bryg. Dariusza Zawadzkiego.
Za zajęcie czołowych miejsc drużynom
wręczone zostały puchary, a wszystkim
biorącym udział dyplomy. Miłym
Młode pokolenie strażaków ochotników.

akcentem podczas zawodów była
ceremonia wręczenia zasłużonym
druhom złotych, srebrnych i brązowych
medali „Za zasługi dla pożarnictwa”oraz
odznak "Wzorowy strażak". Medale oraz
odznaczenia wręczali: Senator,
Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP
generał Zbigniew Meres, Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP w Będzinie,dh
Zdzisław Banaś, Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP Gminy Psary dh.
Marian Kozieł, Zastępca Prezesa ZG
ZOSP Gminy Psary,Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń. Red.

Zmagania strażaków były niezwykle widowiskowe.

3 zespoły reprezentowały gminę w Ciechocinku
W dniach 14-15-16 w Parku
Zdrojowym w Ciechocinku odbył się
XIII Ogуlnopolski Festiwal Piosenki
Strażackiej. W festiwalu wzięły udział
zespoły, ktуre reprezentowały regiony z
całego kraju. Naszą gminę
reprezentowały 3 zespoły:
Brzękowianie, Dąbie i Nasz Grуdkуw.
Wszystkie zespoły z naszej gminy
wrуciły z wyrуżnieniami i dyplomami.
Komisja oceniająca w składzie 4
jurorów, miała nie lada orzech do
zgryzienia: wyłonić z najlepszych
zespołów te najlepsze. Ostatecznie
wyłoniła 3 zespoły, którymi okazali się:
zespół śpiewaczy „Dąbie” działający
przy OSP Sarnów, zespół młodzieży
„Miranda” z Kętrzyna oraz zespół
wokalno-instrumentalny „Suskie
Skowronki" z Opola.
Cieszy nas ogromnie fakt, że po raz
kolejny nasze zespoły godnie
reprezentują naszą gminę jak i
województwo śląskie na festiwalach czy
przeglądach zespołów artystycznych

organizowanych przez Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, zdobywając
zaszczytne miejsca.
Uczestnictwo w tak wysokiej rangi
przeglądach mobilizuje zespoły jeszcze
bardziej do intensywnej pracy oraz
przyczynia się do podwyższenia ich

poziomu artystycznego. Organizowanie
przez GOK tego typu wyjazdów jest
pewną formą podziękowania
uczestnikom zespołów za ich
bezinteresowny wkład w rozwój
działalności artystycznej gminy Psary.
Gratulujemy zespołowi i życzymy
dalszych sukcesów. GOK.

Zespół Śpiewaczy Dąbie z nagrodą.
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Gminne zakończenie roku szkolnego 2012/2013
W gościnnych murach Szkoły
Podstawowej w Dąbiu 26 czerwca 2013
roku odbyło się gminne zakończenie
roku szkolnego. Na uroczystości
wręczono wyrуżnienia najlepszym
uczniom z terenu gminy Psary, ktуrzy
oprуcz bardzo dobrych wynikуw w
nauce mogli poszczycić się zdobyciem
wysokich lokat w konkursach,
przeglądach, festiwalach na szczeblu
powiatowym, regionalnym,
wojewуdzkim, a nawet ogуlnopolskim.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
odebrało w sumie: za wyniki w nauce 37 uczniów, za osiągnięcia sportowe –
10 uczniów, za udział w konkursach – 14
absolwentów przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych. Za całoroczną
działalność oraz zdobycie tytułu
Mistrzowskiej Gromady Zuchowej
nagrodę odebrała Gromada Zuchowa
„Leśne Skrzaty” działająca przy Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach, której
opiekunem jest Anna Łebzuch.
Puchar oraz sprzęt sportowy za
zwycięstwo we współzawodnictwie
sportowym szkół podstawowych
odebrała Dorota Pronobis - Kościńska
dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach.
Uroczyste spotkanie było także okazją
do podsumowania przez Wójta Gminy
Tomasza Sadłonia kończącego się roku
szkolnego. W ciągu ostatnich 10
miesięcy kontynuowano realizację
projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Jestem wyjątkowy”, w ramach którego
odbywały się zajęcia w klasach I-III szkół

Pokaz gimnastyki w wykonaniu uczniów z Dąbia.

podstawowych oraz realizowano dwa
projekty z EFS poświęcone
nowoczesnym sposobom i technikom
uczenia się – „Ucz się nowocześnie” oraz
„Sposoby na szybkie uczenie się – dzieci
powinny je znać”. Uczniowie gminnych
szkół mogli skorzystać z bogatej oferty
zajęć przygotowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej, w tym profesjonalnych
treningów w ramach Gminnej Akademii
Piłki Nożnej na nowopowstałym
kompleksie boisk sportowych Orlik
2012 przy Gimnazjum w Psarach.
Wyróżnieni uczniowie, ich rodzice
oraz przybyli na uroczystość goście,
wśród których znaleźli się Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń, Przewodniczący

Rady Gminy Jacenty Kubica, Radni,
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach Helena Warczok,
dyrektorzy placówek oświatowych,
podziwiać mogli wspaniały program
artystyczny przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbiu.
Na zakończenie uroczystości Wójt
Gminy Psary złożył podziękowania
wszystkim nauczycielom, którzy
każdego dnia wytrwale pracowali z
młodymi mieszkańcami naszej gminy
oraz rodzicom za wspieranie
działalności szkół.
Wszystkim Uczniom i
Nauczycielom życzymy słonecznych
oraz bezpiecznych wakacji. Red.

Festyn sportowy na Orliku
29 czerwca na gminnym boisku
ORLIK 2012 na zakończenie Gminnej
Akademii Piłki Nożnej zorganizowano
podsumowanie zajęć piłkarskich, ktуre
prowadzone były od kwietnia tego roku
dla dzieci i młodzieży z terenu naszej
gminy.
W trackie festynu odbyła się
prezentacja nowoczesnego sprzętu
sportowego. Przybyli goście, rodzice
oraz najmłodsi amatorzy piłki nożnej,
mogli sprawdzić swoje umiejętności
piłkarskie na prezentowanym sprzęcie.
Jimmy ball, socer wave, gruszki
piłkarskie, poduszki sensomotoryczne,
spadochron szybkościowy czy drabinki
koordynacyjne i tyczki to tylko niektóre z
elementów, które wystawiono na płycie
psarskiego Orlika. W dalszej części

imprezy rozegrano
wewnętrzne,
kontrolne mecze
p o m i ę d z y
drużynami GAPN.
Na zakończenie
sobotniego festynu
na boisko wybiegły:
d r u ż y n a
„Trampkarzy”
G A P N o r a z
zaproszona
Zawodnicy z uwagą słuchali rad trenera.
d r u ż y n a F C
Katowice, które
zaowocowały korzystnym wynikiem dla
rozegrały między sobą towarzyski mecz.
„Trampkarzy”. Po zakończeniu meczu
Spotkanie zakończyło się wynikiem 5 - 3
obydwie drużyny podziękowały sobie za
dla psarskiej drużyny i było popisem
wspólną grę, a z rąk kapitana psarskiego
piłkarskich umiejętności. Szybkie tempo,
zespołu do drużyny FC Katowice
dokładne rozegranie piłki oraz
powędrował pamiątkowy puchar. Red.
skuteczność w rozgrywaniu akcji,
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Psarscy gimnazjaliści z wizytą roboczą w Sankt Petersburgu
W ramach Programu "Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012"
wspieranego przez Centrum Polsko –
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w
grupie dwunastoosobowej
Gimnazjaliści z Psar wzięli udział w
tygodniowym wyjeździe do Sankt
Petersburga, aby zrealizować pierwszą
część projektu, ktуrego tematem jest
życie codzienne Polakуw i Rosjan.
Gimnazjaliści gościli w szkole dla
dzieci z wadami wzroku. Poznali w niej
uczniów, z którymi będą współpracować
do zakończenia projektu: - Bez trudu
porozumiewaliśmy się ze sobą, choć
czasami korzystaliśmy z pomocy
naszych opiekunów. Bawiliśmy się
doskonale, m.in. rozegraliśmy mecz piłki
nożnej z zawiązanymi oczyma, który
stanowił niezłą rozrywkę dla młodych
Rosjan. Szczególnie wtedy, gdy
lądowaliśmy na ziemi. Młodzież
rosyjska zorganizowała dla nas także
ścieżkę doznań, aby uzmysłowić nam, z
jakimi trudnościami boryka się na co
dzień. Poznaliśmy specyfikę ich szkoły,
sposoby nauki różnych przedmiotów i
ich wspaniałych nauczycieli. Szybko
zawiązaliśmy przyjaźnie. Teraz
spotykamy się na facebooku. - tak
relacjonują wyjazd uczniowie z
psarskiego gimnazjum.
Uczniowie podczas wizyty
dowiedzieli się wiele o historii Rosji i
Petersburga. Odwiedzili miejsca
związane z osobą cara Piotra I zwanego
Wielkim.
Wyprawa była cudowna. Szansa na
zobaczenie Petersburga z kimś, kto w

Gimnazjaliści z opiekunami podczas wizyty w Petersburgu.

nim mieszkał, jest jak jedna na milion. W
Petersburgu przez sześć lat mieszkała
nasza Pani Dyrektor Ewa Wawrzak, która
za punkt honoru postawiła sobie, aby
pokazać nam wszystko co
najpiękniejsze. Inaczej niż w przypadku
wycieczek do Londynu lub Paryża, Sankt
Petersburg jest zupełnie nieszablonową
ofertą. Takich cudów nie znajdziemy w
innych miastach.
Niewątpliwie pobyt w tym mieście
wzbogacił wiedzę gimnazjalistów o
Rosji i Rosjanach. Zmienił także
niektóre ich dotychczasowe
wyobrażenia o niej. To bardzo dobrze,
bo uprzedzenia i stereotypy często

tworzą niewłaściwy obraz, a jak wiemy,
najlepiej przekonać się osobiście.
Grupa gimnazjalistów z Psar bawiła
się w Petersburgu wspaniale, a jedyne,
co pragnęliby zmienić w swoim pobycie,
to jego czas trwania. Było stanowczo za
krótko! Teraz uczniowie z
niecierpliwością czekają na przyjazd
swoich przyjaciół z Petersburga...
J.Pasternak

Gminny Konkurs Matematyczny „ Matematyk roku 2013”
wyłonił zwycięzcę!
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym
nr 2 w Sarnowie odbyła się XI edycja
konkursu matematycznego o tytuł:
„Matematyk Roku 2013”. W konkursie
brało udział po dwуch przedstawicieli
każdej szkoły podstawowej naszej
gminy. W walce o prestiżowy tytuł oraz
okolicznościową statuetkę należało
zdyskwalifikować przeciwnikуw w
pięciu rundach.
Zwycięzcą konkursu został uczeń
klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Dąbiu Jan Konieczny
przygotowywany przez Agatę Nikodem
–Cela. Janek będzie nosił tytuł
Matematyka Roku aż do czerwca 2014
roku. Gratulujemy!
Konkurs składał się z pięciu rund, w

których należało między innymi
odpowiedzieć na pytania z teorii
matematyki, rozwiązać trudne zadania z
treścią, wykazać się umiejętnością
zamiany jednostek I, II i III stopnia oraz
zamiany jednostek prędkości.
A wszystko odbywało się pod okiem
jury w skład którego weszli: Jan
Domaszewicz- doradca metodyczny,
Katarzyna Nawrot- nauczycielka
matematyki Gimnazjum w Psarach oraz
nauczyciele matematyki gminnych szkół.
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,
który objął ten konkurs swoim
patronatem, wręczył dyplomy i nagrody
zwycięzcy oraz pozostałym
uczestnikom. SP Sarnуw
Jan Konieczny został matematykiem roku.

Nr 19 / 6 / 2012/2013

Sukcesy młodych piłkarzy z Gimnazjum w Psarach

Reprezentacja naszego gimnazjum
w piłce nożnej w okresie wiosennym
wystąpiła w kilku imprezach osiągając
znaczące sukcesy.
W marcu nasi piłkarze wzięli udział
w Turnieju Piłki Halowej
organizowanym przez ZSTU w Będzinie
gdzie walczyli o Puchar Dyrektora ZSTU
i Dyrektora MOS Będzin, w którym zajęli
I miejsce. Występowali w składzie:
Kacper Duch, Adam Sobczyk, Mateusz
Stefaniak, Mateusz Korczyński.
W kwietniu i maju rozpoczął się

Ogólnopolski
Turniej o Puchar
Coca-Coli. Robert
Lewandowski
rozpoczął swą
karierę właśnie od
tej imprezy. I etap
turnieju odbywał się
na Orliku w Psarach
- nasza drużyna
zajęła I miejsce
pokonując gimnazja
z Mierzęcic
i Będzina-Grodźca.
W II etapie, który również odbył się
w Psarach nasi zawodnicy po
zwycięstwach nad Gimnazjum Nr 6
z Dąbrowy Górniczej i Gimnazjum
sportowym z Sosnowca również zajęli
I miejsce. Ażeby wystąpić w finałach
wojewódzkich należało zwyciężyć
w meczu barażowym drużynę
z Gimnazjum Sportowego z Chorzowa mecz odbył się na terenie przeciwnika w
sąsiedztwie Stadionu Ruchu Chorzów
i niestety zakończył się naszą porażką.
Zespół wystąpił w składzie: Kacper

Duch, Mateusz Stefaniak, Adam
Sobczyk, Paweł Krzyżak, Mateusz
Korczyński, Damian Gęborski,
Mirosław Kuczera, Piotr Sobczyk,
Bartosz Żmuda, Krystian Flak.
Bardzo ważną imprezą sportową jest
Szkolna Gimnazjada. Finaliści zawodów
powiatowych i wyższych otrzymują
dodatkowe punkty przy naborze do
szkół ponadgimnazjalnych. W turnieju
eliminacyjnym, który odbył się
w Sączowie nasi uczniowie zajęli
I miejsce. W finale, który obywał się
w Będzinie, nasi piłkarze zajęli II miejsce
premiowane awansem do turnieju
rejonowego. W turnieju rejonowym
również nasi piłkarze zajęli II miejsce
przegrywając mecz finałowy w karnych.
Psarski zespół wystąpił w składzie:
Adrian Misiak, Mirosław Kuczera,
Damian Gęborski, Kacper Duch,
Arkadiusz wiatr, Mateusz Stefaniak,
Mateusz Korczyński, Patryk Bubel, Karol
Lis, Adam Sobczyk, Paweł Krzyżak.
Opiekunami są Jacek Grzywnowicz
i Andrzej Olszewski.
UKS Gimnazjum

Wokalista i miłośnik języka rosyjskiego
W naszym gimnazjum mamy wiele
utalentowanych osуb, zalicza się do
nich Krystian Machura – wokalista
i miłośnik języka rosyjskiego.
K r y s t i a n
znalazł się wśród
najzdolniejszych
gimnazjalistów
naszego regionu,
zostając laureatem
w Wojewódzkim
K o n k u r s i e
Przedmiotowym
z Języka Rosyjskiego.
19 kwietnia b.r.

odebrał tytuł laureata. Krystian uczy się
w szkole języka angielskiego
i niemieckiego, nigdy nie pisał
kartkówek, testów z języka rosyjskiego,
uczy się go od niedawna sam oraz na
innych zajęcia oferowanych przez
nasze gimnazjum, które pragnie aby
uczniowie rozwijali swoje
zainteresowania. Według pani Grażyny
Kruczek – nauczycielki
przygotowującej ucznia do konkursu –
to właśnie ta pasja, pracowitość oraz
systematyczność okazały się kluczem
do sukcesu. Pani G. Kruczek jest bardzo
zadowolona z osiągnięć swojego

ucznia: „Rzadko można zaobserwować
tak szybkie postępy w nauce języka
obcego, a praca z takim uczniem jest
przyjemnością.”
Krystian oprócz niezwykłego daru
do języka, ma także zdolności
muzyczne. Chętnie łączy te dwie pasje
i prezentuje na konkursach piosenki
rosyjskie. W Wojewódzkim Konkursie
P i o s e n k i " P o l i h y mn i a" K r y s t i an
brawurowo zaprezentował piosenki
z repertuaru Ałły Pugaczowej zajmując
III miejsce. Gratuluję i życzę dalszych
sukcesów!
Wiktoria Jędrusik, IIc GimPsary

Rok Tuwimowski na pуłmetku
Rok 2013 został ustanowiony
przez Sejm rokiem Juliana Tuwima.
Chcąc uczcić pamięć tego wielkiego
poety w Szkole Podstawowej w Dąbiu
zaplanowaliśmy
szereg działań
z Tuwimem w tle.
Najważniejszym z nich był projekt
„Złota 10 Tuwima”.
Co miesiąc
poznawaliśmy inny wiersz poety.
Rozpoczęliśmy w styczniu od

„Lokomotywy”, a w czerwcu dotarliśmy
do „Słonia Trąbalskiego”.
Z okazji Dnia Bibliotekarza odbył się
w naszej szkole konkurs recytatorskoplastyczny, którego celem było
zaprezentowanie poznanych wierszy.
Najlepsi szkolni recytatorzy - od
przedszkolaków do szóstoklasistów przedstawili interpretacje głosowe
swoich ulubionych wierszy, takich jak

„Rzepka”, „Słowik”, „Okulary”,
„Lokomotywa”. Z kolei najlepsi
rysownicy wykonywali ilustracje do
wybranego tekstu, które utworzyły
potem barwną wystawkę.
Po wakacjach II część „Złotej 10”.
W y b i e r z e m y w ó w c z a s
najpopularniejsze wśród uczniów
naszej szkoły wiersze poety.
Ania Rosуł, SP w Dąbiu
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Matematyk Roku 2013

Wywiad z Janem Koniecznym,
uczniem kl. VI Szkoły Podstawowej
w Dąbiu.
Rok szkolny 2012/13 był dla ciebie
bardzo udany. Czy mуgłbyś powiedzieć
nam o swoich sukcesach?
Najbardziej ucieszyłem się ze zdobycia
tytułu Matematyka Roku 2013 w naszej
gminie. Poza tym zająłem pierwsze
miejsce w konkursie informatycznym
„Klik”. Nowym doświadczeniem był dla

mnie konkurs wiedzy pożarniczej. Na
szczeblu gminy, wraz z kolegą z mojej
klasy i koleżanką ze szkoły z Sarnowa
udało mi się pokonać wielu świetnie
przygotowanych uczniуw i zająć
pierwsze miejsce. W powiecie trzech
uczestnikуw
tego konkursu było
lepszych ode mnie.
Jaka jest twoja recepta na sukces?
Moim zdaniem, jeśli chcesz w czymś
odnieść sukces, to przede wszystkim
musisz lubić to, co robisz. Jednym
słowem trzeba mieć pasję. To pozwala
przezwyciężyć wiele trudności. Bardzo
ważna jest też systematyczność. Dla
mnie udział w konkursach nie tylko
sprawdzał wiedzę, ale też mobilizował
do pracy.
Jakie masz upodobania poza nauką?
Interesuję się robotyką. Moja przygoda
z NXT 2.0 rozpoczęła się na
warsztatach, ktуre odbywały się
w naszej szkole. Teraz doskonalę swoje
umiejętności na własnym zestawie.
W wolnych chwilach lubię pojeździć
z kolegami na rolkach czy pograć

w badmintona.
Wiem, że znajdujesz też czas na pracę
na rzecz szkoły.
W tym roku szkolnym zostałem wybrany
przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego naszej szkoły. To dla
mnie duże wyrуżnienie, ale też
wyzwanie. Starałem się wprowadzić coś
nowego do życia szkoły. Jedną z moich
propozycji był ,,wieczуr filmowy”.
Pomysł się spodobał i zapewne będzie
kontynuowany przez moich młodszych
kolegуw. Poza tym chętnie biorę udział
w rуżnych akcjach charytatywnych.
Jakie masz plany na wakacje?
Rodzice zaproponowali mi wyjazd do
Rosji, na ktуry czekam
z niecierpliwością. Być może pojadę
rуwnież do Szkocji. Miałbym wуwczas
okazję porуwnać kulturę i zwyczaje
wschodu i zachodu Europy. Mam
nadzieję, że to się uda.
Będą to na pewno zasłużone wakacje.
Dziękuję za wywiad i życzę dalszych
sukcesуw!
Rozmawiał Kuba Bizan , SP w Dąbiu

Cudownych rodzicуw mam …

Każde dziecko w ten sposób
wypowiada się o swoich rodzicach.
Bliskość dat Dnia Matki i Ojca stworzyła
okazję, aby świętować te dni razem.
W Szkole Podstawowej w Gródkowie
wszyscy uczniowie, Dyrektor Szkoły
oraz nauczyciele zaprosili mamy
i tatusiów. Dla wszystkich rodziców to
jeden z najmilszych dni. Dzieci potrafią
być bardzo wdzięczne za bezgraniczną
rodzicielską miłość. Nauczyciele
przygotowali okazjonalny program,

który znakomicie
przedstawili
u c z n i o w i e
zarówno w
wierszach, jak
i piosenkach.
Zespół taneczny
w y k o n a ł
perfekcyjnie
opanowaną
choreografię.
Szczególną
a t m o s f e r ę
podkreślała
oprawa muzyczna,
urokliwa dekoracja sceny raz szkolnego
korytarza.
Wiersze, piosenki,
inscenizacje teatralne w wykonaniu
uczniów, budziły zachwyt i radość nie
tylko rodziców, ale wszystkich
przybyłych gości, np. gdy usłyszeli
słowa:
Kochana Mamo,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci

DZIEŃ MARCHEWKI

21 marca
2013 roku braliśmy
udział w specjalnie
zorganizowanym dla
nas Dniu Marchewki.
Zarówno nasi koledzy
z przedszkola z grupy
„Przyjaciele Syriusza”,
jak i my uczniowie Ia
przebraliśmy się na
pomarańczowo.
Przynieśliśmy ze sobą
przygotowane przez
nasze mamy dania i

dziękować,
skromny bukiecik kwiatуw darować.
Zebranym do gustu przypadł „Wierszyk
dla Taty":
Razem z Tatą pomagamy,
kiedy mama czegoś chce.
Pomagamy sobie wszyscy,
bo od tego jest rodzina.
Od niej uczysz się wszystkiego.
Tak się życie Twe zaczyna.
Dziękujemy Mamo, dziękujemy Tato.
Po zakończeniu części artystycznej
uczniowie wręczyli swoim rodzicom
kwiaty, wszyscy częstowali się
słodkościami oraz wspólnie grillowali.
Było bardzo świątecznie
i nastrojowo, dzieci wyglądały
oraz zachowywały się bardzo
elegancko, a rodzice byli dumni i
szczęśliwi podziwiając swoje pociechy.
Wszystkim dopisywał dobry humor i
znakomita zabawa.
SP GRУDKУW

potrawy z marchewek. Dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych rzeczy m.in.. – jakie
witaminy zawierają marchewki, na co
mają one wpływ oraz to, że marchewki
wcale nie muszą być pomarańczowe –
mogą mieć inne kolory. Na koniec zajęć
nadszedł czas na pyszny poczęstunek –
nasze „Marchewkowe” smakołyki.
Nawet sobie nie wyobrażacie jak pyszne
może być marchewkowe ciasto !
Jan Zaporowski, SP Strzyżowice

HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADУW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY PSARY
OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2013

Brzękowice Gуrne, Dąbie Gуrne, Goląsza Gуrna,
Dąbie, Dąbie Chrobakowe
zmieszane

23.07.2013 20.08.2013

17.09.2013

Wielkogabaryty

Grуdkуw

30.09.2012

Wielkogabaryty

Sarnуw ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara,
Głуwna

Wielkogabaryty

Gуra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna

29.08.2013

Wielkogabaryty

Malinowice, Brzękowice Dolne,
Brzękowice Wał, Goląsza Dolna

30.08.2013

Wielkogabaryty

Psary ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa,
Graniczna, Grуdkowska, Irysуw, Kamienna,
Kolejowa, Leśna, Łączna, Polna, Reymonta,
Wolności, Wspуlna, Zwycięstwa
30.07.2013

Wielkogabaryty

Psary ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Gуrna,
Malinowicka

29.08.2013

Preczуw

Wielkogabaryty

Sarnуw ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa,
Jasna, Krуtka, Leśna, Parkowa, Piaskowa,
Podgуrna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa,
Wąska, Zielona, Źrуdlana

Wielkogabaryty

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej
Odpady
zmieszane

17.07.2013
31.07.2013

28.08.2013

25.09.2013

Plastik, papier

17.10.2013

Plastik, szkło
Metal
Wielkobaryty
Wielkobaryty - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i opony.
Pojamnik/worek należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 6:00.
W przypadku nieudostępnienia pojemnika/ worka w podanym wyżej terminie, odpady nie zostaną
odebrane.

SPECTRUM
Silesia Service Sp. z o.o.

ul. Anieli Krzywoń 16
41 - 922 Radzionków
e-mail: biuro@spectrum-silesia.pl

tel/fax (32) 286 - 79 - 83

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIУRKI ODPADУW
(PSZOK)
Znajduje się w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a na bazie funkcjonującego już od dwóch lat
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Godziny otwarcia :
 w każdą środę od godz. 8:00 do godz. 16:00
 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca

od godz. 10:00 do godz. 14:00.
DO PSZOK ODDAJEMY :
- elektrośmieci np. telewizory, komputery, lodówki,
świetlówki
- drobny złom np. puszki aluminiowe po napojach, kapsle z
butelek, nakrętki ze słoików
- przeterminowane leki, opakowania po aerozolach, środkach
ochrony roślin i nawozach, opakowania z zawartością farb i
lakierów, rozpuszczalników, olejów samochodowych
- zużyte baterie i akumulatory
W przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w kompostowniku
na własnej posesji możemy oddać odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.
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Wrocław, Książ i karkonoska przygoda

Grupa 42 uczniów psarskiego
gimnazjum mile spędziła czas na
wycieczce do Wrocławia, Książa oraz
w Karkonosze. Zwiedzaniu i górskim
wędrówkom towarzyszyły słoneczna

pogoda i nasze
z n a k o m i t e
humory.
Wrocław
objawił się nam
jako piękne
europejskie
miasto. Zachwycił
urodą licznych
kamieniczek
i imponującego
Rynku. Ponadto
zrelaksowaliśmy
się spacerem po
o g r o d z i e
botanicznym
i okolicach kurii.
Drugi dzień wycieczki spędziliśmy
w zamku Książ. Niezwykle interesująca
lekcja muzealna, zwiedzanie zamku i
stajni zamkowych oraz spacer wśród
niewiarygodnie dużych i obficie

kwitnących różnokolorowym kwieciem
rododendronów wypełniły nam czas aż
do popołudnia.
Wreszcie dojechaliśmy do
Szklarskiej Poręby. Od razu udaliśmy
się do wodospadu Szklarki i pieszo
przez las dowędrowaliśmy do miejsca
naszego zakwaterowania.
Dwa ostatnie dni spędziliśmy na
górskich wędrówkach. Zdobyliśmy
Szrenicę i Śnieżne Kotły, a także
Śnieżkę. Na koniec obejrzeliśmy
świątynię Wang w Karpaczu.
To był świetny czas, zwłaszcza że
większość z nas już wkrótce opuści
mury naszego kochanego gimnazjum.
Po powrocie do szkoły bez trudu można
było zidentyfikować uczestników
wycieczki, ponieważ bardzo się
opaliliśmy i wszyscy mieliśmy spalone
nosy.
Red. GimPsary

Wycieczka szlakiem piastowskim

W środę 22 maja 2013r.
wyjechaliśmy na trzydniową
wycieczkę. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.
W czasie jazdy przypomnieliśmy sobie
legendę o złym Popielu i myszach.
Z wysokiej na 32 m i mającej 109
schodów Mysiej Wieży rozciągał się
widok na jezioro Gopło, po którym
płynęliśmy statkiem, podziwiając
okolicę. Naszym miejscem
noclegowym w Poznaniu był hostel o
aromatycznej nazwie „Cynamon”.
Przyjemne i kolorowe pokoje miały
dość oryginalne nazwy, np.

„kardamon”.
Drugiego dnia
pojechaliśmy do
s k a n s e n u
miniatur w
Pobiedziskach.
Były tam makiety
przedstawiające
polskie zabytki w
skali 1:20.
Następnym
p u n k t e m
wycieczki był
Ostrów Lednicki,
gdzie mieszkali
p i e r w s i
Piastowie. W tym celu musieliśmy
przepłynąć promem jezioro. W
kolejnym muzeum mogliśmy obejrzeć
filmy w 3D, które w ciekawy sposób
przedstawiały początki polskiej historii.
Zwiedzaliśmy także Katedrę
Gnieźnieńską. Wchodzenie po tylu
schodach było męczące, ale efekt był
oszałamiający – panorama miasta
i okolic zrekompensowała zmęczenie.
Kolejnym celem była pierwsza osada Biskupin. Mogliśmy na własne oczy
zobaczyć, jak mieszkali dawni
mieszkańcy, dowiedzieć się ile metrów

przypadało na przeciętną rodzinę,
a także mogliśmy strzelić z łuku (co
wcale nie jest łatwe).
Wieczorem wyszliśmy na krótki,
wieczorny spacer po mieście. To jednak
nie koniec emocji, bo przed
spoczynkiem okazało się, że śpimy
pokój w pokój ze zwycięzcami
programu „Must be the music”! –
J.Zaborskim i P.Szumlasem. Były
oczywiście autografy, rozmowy i krótki
koncercik a capella.
Trzeciego dnia rozpoczęliśmy
zwiedzanie Poznania - place, katedry,
pomniki, Muzeum Wielkopolskie,
symbol miasta - dwa koziołki, które
codziennie w południe pojawiają się na
zegarowej wieży. Dodatkową atrakcją
była makieta dawnego Poznania, dzięki
której mogliśmy poznać zmienne losy
i historię miasta.
Według mnie wycieczka była
ciekawa, rzuciła nowe światło na
początki państwowości polskiej,
a zdobyte informacje na pewno się
kiedyś przydadzą. Dziękujemy za
zorganizowanie takiej wycieczki
naszym wychowawcom!
Ewelina Wilmowska, GimPsary

Spotkanie z nauczycielem gry na skrzypcach
7 czerwca 2013 roku braliśmy
udział w bardzo ciekawych zajęciach
prowadzonych przez nauczyciela gry
na skrzypcach z Akademii Suzuki w
Tychach. Pan wyjaśnił nam, że gry na
skrzypcach może nauczyć się każdy
przez naśladowanie i słuchanie. Każde
dziecko może nauczyć się grać – jeśli
będzie tylko prawidłowo uczone. Na
początku zagrał nam utwór Vivaldiego
pt „Wiosna”. Następnie nasza
koleżanka z grupy przedszkolnej
„Przyjaciele Syriusza”- Adela
Libiszewska wraz ze swoim bratem
Emilem zaprezentowali nam wraz ze

swym nauczycielem kilka innych
utworów. Odgadywaliśmy muzyczne
symbole – to o czym mówi nam dany
utwór, uczyliśmy się budowy skrzypiec.
Na koniec nauczyciel gry na skrzypcach
udowodnił nam, że każdy potrafi grać na
tym instrumencie. Kilku z nas miało
możliwość o tym się przekonać.
Okazało się , że naprawdę to potrafimy
i wcale nie jest to takie trudne. Zajęcia
były świetne choć trochę zazdrościliśmy
Adeli i Emilowi, że umieją tak pięknie
grać na skrzypcach.
Filip Kotuła, SP Strzyżowice
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Rajd Integracyjny „Szlakiem Alfreda Szklarskiego”
Czy jest coś wspanialszego od
męczącej wędrуwki po gуrach? Cała
grupa idzie i wszyscy marudzą i
proszą o chwilę przerwy, bo nikt już
nie ma sił. Oto właśnie są uroki
wycieczki gуrskiej.
W poniedziałek 10 czerwca odbył
się rajd pieszy na Baranią Górę,
w którym uczestniczyli uczniowie ze
szkół partnerskich im. Alfreda
Szklarskiego: S.P Sarnów, S.P. nr 25
w Mysłowicach, S.P nr 13 w Rudzie
Śląskiej i S.P nr 29 w Dąbrowie
Górniczej. Głównym organizatorem
tegorocznej wyprawy była SP z
Mysłowic. Jak co roku w rajdzie
uczestniczyła córka naszego patrona:
pani Bożena Szklarska-Nowak. Tym
razem przyjechała ze swoim synem
Tomkiem. Nasza impreza
miała
bardzo szczytny cel: chcieliśmy wspiąć
się na szczyt Baraniej Góry, lecz
niestety nie udało nam się to, ponieważ

ponad godzinę musieliśmy czekać
w schronisku na uczniów
z innych szkół, którzy nie mogli podołać
trudom
górskiej wędrówki. Kiedy
w końcu
dotarli było już późno
i musieliśmy wracać aby zdążyć na
ognisko i podsumowanie projektu
edukacyjnego, który realizowaliśmy ze
szkołami partnerskimi. Przez ostatnie
miesiące przygotowywaliśmy
poszczególne zadania. Na spotkaniach
klubu SAS opracowaliśmy plakat projekt okładki do książki
A. Szklarskiego, ułożyliśmy utwór
wierszowany na temat podróży
(wyszedł nam prawie poemat!) i hasło,
okrzyk reklamujące naszą szkołę.
W międzyszkolnych rozgrywkach laur
zwycięstwa i puchar przechodni im.
Tomka Wilmowskiego oraz zaszczyt
organizacji przyszłorocznej wyprawy
przypadł szkole podstawowej
z Dąbrowy Górniczej. Pani Bożena

Szklarska-Nowak za wieloletnie
wsparcie naszych szkolnych
przedsięwzięć otrzymała od nas
wszystkich statuetkę „Złotego Serca”.
Podsumowując: bardzo udana
wycieczka, mnóstwo wrażeń, nowych
znajomych. Jedynym minusem (według
dziewczyn) było to, że najprzystojniejsi
chłopcy byli w innej grupie
i widzieliśmy się tylko na postoju oraz
podczas podsumowania imprezy. Na
szlaku nie mogli nas dogonić. (!)
Pocieszeniem dla nas było towarzystwo
przesympatycznego pana Marcina,
który był naszym przewodnikiem
i bardzo ciekawie opowiadał nam
o różnych miejscach, które mijaliśmy.
Wszyscy uczniowie z naszej szkoły
zasłużyli na miano prawdziwego, 100%
turysty, zwłaszcza, że większość
uczestników stanowili czwartoklasiści.
Asia Kita, kl. V, ZSP nr2 w Sarnowie

Radosne święto wszystkich dzieci

1 CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA
jest to okazja do organizowania
specjalnych akcji, koncertów i zabaw
w szkołach dla uświetnienia tego dnia.
Dla rodziców to okazja na spędzenie
dodatkowego czasu ze swoimi
dziećmi, składania im życzeń z okazji
Dnia Dziecka oraz obdarowania
swoich pociech prezentami (np.
słodyczami). Jednak najlepszym
prezentem dla każdego dziecka jest
przede wszystkim miłość, troska
i zainteresowanie ze strony jego
rodziców. Trzeciego czerwca w Szkole
Podstawowej w Gródkowie wszyscy
świętowali ten niezwykły dzień, aby
było miło i zabawnie uczniowie
postanowili przebrać się za ulubione
bajkowe postacie. Było naprawdę
świetnie! Dzień rozpoczął się
konkursem
plastycznym
TUWIMLANDIA, znane utwory

I
N
F
O

poetyckie i ich bohaterowie zostały
przeniesione na karty papieru.
Wszystkie prace młodych artystów stały
się dekoracją szkoły, co wprowadziło
nas miłą atmosferę. Jednak wiele emocji
dostarczyły nam wybory MISS
i MISTERA SZKOŁY. Wszyscy
uczniowie świetnie się bawili, natomiast
kandydaci do tytułu musieli się wykazać
wieloma umiejętnościami i talentami.
Dali z siebie wszystko. Mogliśmy
podziwiać znakomite układy taneczne
połączone z akrobatyką, śpiew oraz
recytacje wierszy Juliana Tuwima. W tej
konkurencji nie było przegranych, jury
potrafiło dostrzec i docenić zdolności
kandydatów. Każdy z uczestników
został nagrodzony innym tytułem np.
miss gracji, miss tańca. Na zakończenie
dnia, gdy już myśleliśmy, że to już
koniec atrakcji, ku naszemu zdziwieniu
na sali gimnastycznej ujrzeliśmy

Głos Szkolny jest dodatkiem do Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniуw:






Gimnazjum im. marszałka Jуzefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Grуdkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

dmuchany zamek i trampolinę. Wtedy
już naprawdę było super. Uczniowie
pełni emocji długo opowiadali
o
przeżyciach i wrażeniach,
a najważniejsze, iż mieli sposobność
poznać talenty i zainteresowania swoich
kolegów.
SP GRУDKУW kl.V

Formatowanie i skład gazetki:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot
Bartosz Białas
Konrad Strzelecki
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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25 lecie Parafii w Preczowie
9 czerwca o godz. 16.00 odbyła się
uroczysta suma odpustowa w związku z
Jubileuszem 25-lecia istnienia parafii i
święta patrona Bł. bp. Michała Kozala z
udziałem ks. bp. dr. Grzegorza Kaszaka,
ordynariusza diecezji sosnowieckiej.
Biskup przewodniczył liturgii Mszy
Świętej i wygłosił kazanie, w którym
uwzględnił rolę parafii, przedstawicieli
lokalnych władz samorządowych, a
także organizacji kościelnych i
społecznych parafii Preczów, oraz
streścił istotę męczeńskiej śmierci
patrona parafii. Po mszy świętej ksiądz
proboszcz kanonik Jan Dyliński zaprosił
księdza biskupa i uczestników mszy
świętej na uroczysta akademię
jubileuszową do domu kultury w
Preczowie.
W programie został wystawiony
spektakl autorstwa i reżyserii księdza
Jana Dylińskiego oraz zespołu „Od...
do...” pt. „Droga do świętości i
męczeństwo błogosławionego Bpa.
Kozala”. Ważnym punktem tego
uroczystego spotkania była prezentacja

Liturgii Mszy Świętej przewodniczył ks. bp dr Grzegorz Kaszak

zdjęć archiwalnych związanych z
historią Parafii Preczów zaprezentowana
przez pierwszego proboszcza Parafii ks.
kanonika Stanisława Straża i obecnego
ks. kanonika Jana Dylińskiegio. Kilka
regionalnych pieśni zaprezentował
zespół „Od... do...”. Ksiądz proboszcz
Jan Dyliński serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się do

przygotowania i zorganizowania tej
uroczystości, w szczególności Akcji
Katolickiej i zespołowi śpiewaczy „Od...
do...”. Podczas jubileuszu miało również
miejsce uroczyste poświecenie drzwi
wejściowych do Kościoła, które stanowią
Dar Serca Parafian na 25- lecie Parafii i
poświęcenia sztandaru koła
różańcowego. Red.

Zespуł „Zagłębianki” działa już 35 lat
29 czerwca Zespуł „Zagłębianki” z
Sarnowa uroczyście świętował swуj
piękny jubileusz 35-lecia istnienia
Zespołu i Kapeli „Sarnowianie”. Przy
udziale władz sołectwa, gminy,
powiatu, duchowieństwa oraz wielu
zaproszonych, znamienitych gości
Panie zaprezentowały się w pięknym
programie artystycznym
przygotowanym na ten jubileusz.
Goście wręczyli zacnym jubilatkom
wspaniałe prezenty. Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń i Przewodniczący Rady

Gminy Psary Jacenty Kubica przekazali
wieżę stereofoniczną, Dyrektor GOK
Gminy Psary Anna Nagły – akordeon i
statuetkę, podarunki Zespołowi
przekazali także radni z sołectwa Sarnów
Małgorzata Pasek i Aleksander Jewak,
sołtys Sarnowa Mieczysław Sobczyk
oraz delegacje zaprzyjaźnionych
Zespołów Folklorystycznych z terenu
gminy Psary.
Szczególnymi gośćmi uroczystości
były dawne Członkinie Zespołu, które ze
względu na stan zdrowia już nie mogą

Zespół „Zagłębianki” działa już od ponad 35 lat.

uczestniczyć czynnie w próbach
Zespołu, ale wciąż bliskie jest im
artystyczne życie naszej gminy i Zespołu
„Zagłębianki”. Na jubileusz przyjechały
też Zdzisława Szwedowska i Maria
Gaduła, pierwsze instruktorki Zespołu.
Z wielkim wzruszeniem i radością
opowiadały o początkach działalności
„Zagłębianek” i pierwszych sukcesach
scenicznych Zespołu.
Jubileusz był też okazją do wręczenia
podziękowań za zaangażowanie i pracę
na rzecz zespołu wszystkim jego
obecnym członkiniom, przez instruktora
zespołu Janinę Okularczyk, która od
pięciu lat z sukcesami prowadzi zespół.
Jubilatki zadbały o smaczny
poczęstunek dla gości i wspaniałą
zabawę taneczną przy zespole
muzycznym „Senior”.
Bogata oprawa jubileuszu nie byłaby
możliwa gdyby nie zaangażowanie
finansowe GOK Gminy Psary i
sponsorów. Szczególne podziękowania
należą się Zakładowi Ogrodniczemu
„Bory Malinowickie” i Firmie
„Aleksandra” z Sarnowa.
Wśród wielu serdeczności i
przekazywanych życzeń dominowały te,
by zespół nadal prężnie działał i
rozsławiał naszą gminę w całej Polsce,
czego także nasza redakcja życzy
„Zagłębiankom”. GOK.
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IX Edycja gminnego konkursu „Bezpieczny przedszkolak”
06 czerwca 2013 roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w
Sarnowie- Przedszkolu Publicznym im.
Kubusia Puchatka odbyła się IX edycja
GMINNEGO KONKURSU
„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK".
W zmaganiach konkursowych wzięły
udział 3 osobowe zespoły dzieci
pięcioletnich i sześcioletnich z
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych z terenu
gminy Psary:
 „Mali Poszukiwacze”
z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Strzyżowicach- Przedszkola Publicznego
im. Misia Uszatka
 „Przyjaciele Syriusza”
z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Strzyżowicach - Przedszkola
Publicznego im. Misia Uszatka
 "Gromadka Puchatka" z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1Przedszkola Publicznego im. Misia
Uszatka

 6-latki z oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. E. Gierczak
w Gródkowie,
 6-latki z oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki
w Dąbiu
 „Mądre Sowy” z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Sarnowie Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Puchatka.
Głównym zadaniem zespołów było
wykazanie się znajomością zasad
bezpiecznego zachowania się w domu,
przedszkolu, w sytuacjach zagrożenia
życia, zdrowia i umiejętnością niesienia
pomocy innym oraz znajomością
podstawowych zasad ruchu drogowego .
W pierwszej części konkursu uczestnicy
prezentowali stroje „Jestem bezpieczny i
czuję się bezpiecznie”. Następnie
zdyscyplinowani kapitanowie zespołów,
po konsultacjach z pozostałymi
członkami drużyn udzielali odpowiedzi
na zadawane pytania. Potem wszyscy

rozwiązywali zagadki słuchowe,
układali hasła z rozsypanki literowej,
rozpoznawali znaki drogowe,
rozwiązywali quiz związany z
bezpiecznym uczestnictwem w ruchu
drogowym, układali puzzle.
Z uwagi na wysoki stopień
przygotowania przedszkolaków
komisja konkursowa w składzie: Pan
Tomasz Sadłoń - wójt Gminy Psary, Pan
Janusz Trzcionka- inspektor do spraw
BHP, Pani Sylwia Mazepa - komisarz
Komendy Policji w Sosnowcu, Pani
Agnieszka Zapora - członek Rady
Rodziców przyznali wszystkim
zespołom I miejsca. Na zakończenie
Wójt Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń
wspólnie z Dyrektorem Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Sarnowie Panią Małgorzatą Barańską
wręczyli nagrody i dyplomy dla każdej
drużyny. ZSP Sarnуw.

Turniej wiedzy prozdrowotnej
Szkoła Podstawowa w Dąbiu
zorganizowała dla uczniуw zerуwki
oraz klasy pierwszej i drugiej
międzyklasowy turniej wiedzy
prozdrowotnej.
Celem turnieju, który rozpoczął się
wspólnym zaśpiewaniem piosenki
"Ruch" było podsumowanie
dotychczasowych działań
prozdrowotnych i sprawdzenie stopnia
opanowania ich przez uczniów , aby w
czasie zbliżających wakacji bezpiecznie
poruszali się po drogach, bawili się oraz

prowadzili zdrowy i higieniczny tryb
życia. W turnieju wzięły udział wszystkie
dzieci. Zostały one podzielone na 3
zespoły: plastycy, "Sówki mądre główki" i
sportowcy. Pierwsi wykonywali plakaty
do haseł: „ Jeśli zdrowym chcesz być,
ząbki musisz myć”, „Wie duży i mały, że
ruch zdrowiu służy”, „ Jeśli nie chcesz
swojej zguby telewizor wyłącz luby”, „
Czystość to nie tylko dobre samopoczucie
to również zdrowie”, „Gra na komputerze
pół godziny zabierze, a potem......” .
Drudzy zmagali się z pytaniami w formie

zagadek, rebusów i krzyżówek, a
sportowcy pokonywali tor przeszkód.
Uczestnicy zabawy z wielkim
zaangażowaniem wykonywali swoje
zadania, za które wszyscy zostali
nagrodzeni, bo był to turniej, w którym
wszyscy byli zwycięzcami. Zabawa
zakończyła się wspólnym spożyciem
owoców oraz postanowieniem dzieci
wyrażonym w hasłach "Chipsom
mówimy stop" oraz „Bezpiecznie i
zdrowo wypoczywamy w czasie
wakacji”. SPDąbie.

Przedszkolacy w Sarnowie odwiedzili rodzinny park atrakcji
18 czerwca dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Sarnowie – Przedszkola Publicznego im.
Kubusia Puchatka udały się na
wycieczkę do Rybnika – Rodzinnego
Parku Atrakcji.
Przedszkolacy rozpoczęli przygodę
od spotkania z dinozaurami później
podziwiali niezwykłe okazy, które się
poruszały, wydawały odgłosy i czasem
nawet straszyły. Spotkali też liczne
postacie i rekwizyty ze znanych
dzieciom bajek. W parku można było
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia z Babą
Jagą i Małgosią, czy ciągnąć za rzepkę
razem z babcią, dziadkiem, wnuczkiem i
kotem Mruczkiem, zajrzeć do butów
siedmiomilowych, dotknąć „zatrutego

jabłka” oczywiście z
bajki o „Śpiącej
królewnie i siedmiu
krasnoludkach”, do
zdjęcia pozował także
Pinokio i jego ojciec
Geppeto. Nie
zabrakło Pszczółki
Mai i Gucia. Poza
figurami z bajek w
parku dzieci spotkały
także prawdziwe
Przedszkolacy w parku atrakcji w Rybniku.
zwierzęta oraz mogły
p o b a w i ć s i ę
o g r o m n y m i s z a c h a m i , w s p i ą ć n a karuzeli oraz kuligu. To był wspaniały
drabinki, pohuśtać na huśtawkach, zagrać dzień i niezapomniana wycieczka dla
w g o l f a i h o k e j a . P r z e d s z k o l a c y wszystkich. ZSP Sarnуw.
skorzystali również z przejażdżki na
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Miłośnie i zalotnie w Preczowie
X jubileuszowy Świętojański Festiwal
Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych
przeszedł do historii. W sobotnie
popołudnie na letniej scenie przy
Ośrodku Kultury w Preczowie
rozbrzmiała muzyka i zaprezentowali
się rozśpiewani amatorzy muzyki
ludowej i rozrywkowej z
powiatu
będzińskiego, zawierciańskiego i
tarnogуrskiego.
Na początku, wszystkich przybyłych
gości przywitała Dyrektor GOK – Anna
Nagły. Wśród zaproszonych osobistości
zasiedli: Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, Poseł na Sejm Waldemar
Andzel, Sekretarz Gminy Psary Mirella
Barańska-Sorn, Radni Gminy Psary oraz
sołtysi. Oficjalnego otwarcia
tegorocznego festiwalu dokonał Wójt
Gminy Psar, życząc jednocześnie
wszystkim wykonawcom udanych
występów oraz dobrej zabawy.
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu,
niespodzianką tegorocznego festiwalu
był występ Dariusza Nużyńskiego –
śpiewaka, tenora opery bytomskiej,
któremu akompaniowała pani Zofia
Stachura. Festiwal poprowadziła
Magdalena Hak. W muzyczne szranki w
dwóch kategoriach (soliści oraz zespoły
śpiewacze/folklorystyczne) stanęło 23
wykonawców z czego 18 stanowiły
zespoły śpiewacze i folklorystyczne. Jury
w składzie: Grażyna Wikarek – Mesu,

Zwycięstwo w tegorocznym festiwalu w kategorii Zespoły Śpiewacze przypadło Z.F WRZOS
z Ryczowa - Kolonii.

Zofia Stachura, Dariusz Nużyńksi oraz
Krzysztof Kudajczyk po wysłuchaniu
wszystkich wykonawców przyznało
następujące miejsca i wyróżnienia. W
kategorii soliści: I miejsce – Angela
Wawrzyk, II miejsce Maria Kotuła, III
miejsce Lidia Kotuła.
W kategorii
zespoły śpiewacze i folklorystyczne: I
miejsce – Z.F. Wrzos, II miejsce –
Wymysłowianki, III miejsce OD...DO...
oraz wyróżnienia dla zespołów:
Grodźczanie oraz Zagłębianki. W trakcie
obrad jury, zebrani goście, wykonawcy
oraz mieszkańcy w barwnym
korowodzie, przy dźwiękach ludowych
pieśni i przyśpiewek udali się nad rzekę,

aby dopełnić obrzędu nocy
świętojańskiej, czyli wypuścić wianki
na rzekę. Po powrocie
laureaci
tegorocznego festiwalu z rąk Wójta
Gminy Psary oraz Dyrektora GOK
odebrali nagrody i pamiątkowe
dyplomy, po czym wszyscy do
późnych godzin nocnych bawili się
przy muzyce zespołu instrumentalnego
działającego przy GOK w Gródkowie.
Dyrektor GOK Anna Nagły pragnie
złożyć serdeczne podziękowania dla
druhów strażaków z OSP Preczów za
okazaną pomoc oraz zaangażowanie w
pomoc przy organizacji
jubileuszowego X ŚFPiPZ. GOK.

Popisowe zakończenie roku szkolnego w GOK
Ostatni tydzień czerwca to w pamiątkowy dyplom oraz słodki
G m i n n y m O ś r o d k u K u l t u r y upominek. Dodatkową atrakcją
podsumowanie zajęć prowadzonych w muzycznego popołudnia był występ
okresie od września do czerwca, ktуre dziecięcego zespołu instrumentalnego
odbywały się w poszczegуlnych filiach BONGOSIKI. We wtorkowe popołudnie
w GOK w Grókowie rozbrzmiała
GOK.
Największym zainteresowaniem muzyka gitarowa w najlepszym
c i e s z y ł y s i ę m u z y c z n e p o p i s y wydaniu. Popis swoich umiejętności dał
uczestników zajęć nauki gry na pianinie Jan Kudełka, absolwent Akademii
o r a z r e c i t a l g i t a r o w y b ę d ą c y Muzycznej w Katowicach, laureat wielu
zwieńczeniem zajęć nauki gry na konkursów międzynarodowych i
gitarze. W poniedziałkowe południe w ogólnopolskich, a jednocześnie
GOK w Grodkowie przed licznie instruktor nauki gry na gitarze
z g r o m a d z o n ą p u b l i c z n o ś c i ą prowadzonej przez GOK. Licznie
zaprezentowali się młodzi muzycy, zgromadzona publiczność usłyszała
szlifujący swoje muzyczne talenty w m.in. muzykę hiszpańską oraz utwór
nauce gry na pianinie. Wśród gości J.S.Bacha w wersji gitarowej. Recital
zasiedli Sekretarz Gminy Psary – Mirella p o ł ą c z o n y b y ł z w r ę c z e n i e m
Barańska – Sorn oraz Dyrektor GOK certyfikatów ukończenia kursu nauki gry
Anna Nagły. Każdy z uczestników, który na gitarze, który wraz ze słodkim
uczęszczał na zajęcia dał popis swoich u p o m i n k i e m o t r z y m a l i w s z y s c y
nabytych umiejętności, wykonując uczestnicy zajęć. Wśród zaproszonych
popisowe utwory. Dla każdego z gości na widowni zasiadł Wójt Gminy
wykonawców po występie czekał Psary – Tomasz Sadłoń. O b y d w a

spotkania cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a młodzi muzycy
dumnie prezentowali zdobytą wiedzę.
GOK.

Swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali
uczestnicy zajęć.
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OGŁOSZENIE

Wakacje w gminie Psary
Jak co roku w okresie wakacji,
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Psarach, Stowarzyszeniami Sportowa
Gmina Psary oraz Uczniowski Klub
Sportowy przygotowali bogatą ofertę
wakacyjnych zajęć dla najmłodszych
mieszkańcуw naszej gminy, ktуrzy lato
spędzają w domu.

Uczestnicy zajęć plastycznych.

Zajęcia organizowane będą w
placówkach Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary w: Gródkowie, Preczowie,
Górze Siewierskiej, Sarnowie oraz
Dąbiu. Harmonogram zajęć w
poszczególnych placówkach dostępny
jest na stronie www.gok.psary.pl.
Na tegoroczną ofertę wakacyjną
składać się będą m.in. zajęcia
plastyczne, na których dzieci szlifować
będą swoje plastyczne umiejętności oraz
poznawać nowe techniki jak: origami,
quillling, malowanie pastelami itp.,
Ponadto dla miłośników aktorstwa i
amatorów sportowych szaleństw,
odbywać się będą zajęcia teatralne, gry i
zabawy ruchowe, zajęcia oraz turnieje
sportowe: „siatkonoga”, siatkówka,
koszykówka, badmingtona, piłka nożna,
rozgrywki w piłkarzyki, ping-ponga oraz
cymbergaja. W wakacje nikomu nie
zabraknie ruchu na świeżym powietrzu.

Na kompleksie sportowym Orlik
odbędzie się coroczna wakacyjna liga
dzikich drużyn w piłce nożnej, a pod
koniec sierpnia przewidziane są zawody
w tenisie stołowym oraz Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Przed weekendowym wypoczynkiem
i w pochmurne dni Gminny Ośrodek
Kultury w Gródkowie zaprasza na
pokazy filmowe, w programie: bajki
animowane, filmy komediowe,
familijne, itp. Ponadto GOK planuje
organizację 2 wycieczek wyjazdowych
do: Egzotarium w Sosnowcu oraz
Warowni Rycerskiej w Pszczynie –
pierwszeństwo w udziale mają
uczestnicy zajęć organizowanych przez
GOK. Wszystkie zajęcia odbywają się w
tygodniu od poniedziałku do piątku w
godzinach dopołudniowych i
prowadzone są przez animatorów GOK.

Zapraszamy do składania wnioskуw na stypendia Wуjta Gminy Psary
w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu
Przypominamy, iż 31 sierpnia 2013 roku upływa termin zgłaszania kandydatów do uzyskania Stypendium
Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu.
Odpowiedni druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Psarach www.bip.psary.pl
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do
Uchwały nr XXX/226/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmienionej Uchwałą XIII/135/2011 Rady Gminy Psary
z dnia 24 listopada 2011 roku.

Nabуr do drużyny trampkarzy w Dąbiu
Klub Sportowy „Orzeł” Dąbie organizuje nabór do drużyny piłkarskiej
juniorów z roczników 1995, 1996, 1997 oraz 1998.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił na zielonej
murawie zapraszamy na pierwsze zajęcia, które odbędą się 20 lipca (sobota)
o godzinie 10:00 na stadionie w Brzękowicach Dolnych.
Więcej informacji można uzyskać u trenera Artura Czapli zajmującego się
naborem pod numerem telefonu 608 084 789 lub na stronie internetowej
dabie.futbolowo.pl.
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III Edycja akcji Polska Biega
20 czerwca na stadionie Iskry Psary
odbyła się już trzecia edycja
ogуlnopolskiej akcji Polska Biega w
gminie Psary, ktуrą jak co roku
zorganizowały dwa Stowarzyszenia:
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum
oraz Sportowa Gmina Psary.
Tego dnia uczestnicy i dopingujący
ich kibice zebrali się na stadionie, aby
spróbować swoich sił w biegach. Każdy
z uczestników spróbował swoich sił
biegnąc wokół stadionu na
poszczególnych dystansach zależnych
od wieku oraz płci. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi medalami i
pucharami. Red.

Na stadionie biegali zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

X Jubileuszowy Wyścig Kolarski
9 czerwca odbył się X Jubileuszowy
Wyścig Kolarski w gminie Psary, w
ktуrym wzięło udział blisko 340
zapalonych miłośnikуw kolarstwa.
Tegoroczna edycja wyścigu była
skierowana zarówno do kolarzy
kategorii Masters, czyli amatorów z
licencją kolarską, jak i wszystkich
miłośników rowerów nieposiadających
licencji kolarskiej i niezrzeszonych w
klubach kolarskich. Na całość tej
imprezy złożyły się dwa wyścigi: Wyścig
o Puchar Firmy Rowerowej Merida ze
startu wspólnego w kat. Masters,
zaliczany do pucharu polski oraz
Otwarty Wyścig o Puchar Wójta Gminy
Psary skierowany do szerokiego grona
amatorów kolarstwa w wieku od 6 lat.
Dodatkowo w ramach amatorskiego
wyścigu o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji rywalizowali
miedzy sobą kolarze z legitymacją
policyjną.
Wyścigi rozpoczęli najmłodsi
uczestnicy, którzy rywalizowali na
murawie stadionu. Pozostali
uczestnicy mieli do pokonania
dystanse na szosie o długości 86, 65, 43
i 21,5 km w poszczególnych
kategoriach.
Wśród zaproszonych gości pojawili
się: Poseł na Sejm Waldemar Andzel,
Poseł na Sejm Witold Klepacz, Starosta
będziński Krzysztof Malczewski,
Komendant Powiatowy Policji w
Będzinie Cezary Garczarczyk, Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń, radni
województwa, powiatu i gminy.
Na X Wyścigu Kolarskim nie zabrakło
sław kolarstwa. Gmina Psary gościła
bowiem Zbigniewa Krzeszowca,
zwycięzcę wielu wyścigów w kategorii
masters, który bardzo dobrze ocenił

organizację wyścigu - Trasa była dobrze
oznakowana i zabezpieczona, jestem
już 6 raz na waszym wyścigu, lubię tutaj
przyjeżdżać i startować.
Podczas X Mistrzostw Kolarskich
odbył się również szereg imprez
towarzyszących w ramach rodzinnego
festynu rowerowego z grami i
zabawami.
Organizatorem imprezy był
Uczniowski Klub Sportowy
„Gimnazjum” w Psarach, Urząd Gminy

Psary a tegoroczna edycja odbywała się
pod patronatem Wójta Gminy Psary,
Starosty Będzińskiego oraz Komendanta
Powiatowego Policji w Będzinie.
Organizatorzy składają szczególne
podziękowania funkcjonariuszom
Policji,strażakom z OSP, nauczycielom
wychowania fizycznego z gminy Psary
oraz wszystkim wolontariuszom
zaangażowanym w organizację X
Jubileuszowego Wyścigu Kolarskiego.
Red.

Jak co roku w zawodach wzięła udział duża grupa młodych amatorów kolarstwa.

Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń

Wojskowy Komendant
oraz
Uzupełnień
ppłk dr inż. Zbigniew Kopa

serdecznie zapraszają na

II PIKNIK
PATRIOTYCZNY
11 sierpnia/niedziela/
godz. 14:00
stadion LKS Iskra Psary
PROGRAM
14:00 Uroczyste otwarcie „II Pikniku
Patriotycznego”
- występ Orkiestry Wojskowej Sił
Powietrznych z Bytomia
- pokaz sprzętu oraz możliwości bojowych
wojsk powietrznodesantowych
- prezentacja KTO „ROSOMOAK”,
czołgu T-34, pojazdu „Hummer”
- prezentacja grup rekonstrukcyjnych
- dynamiczne pokazy kawalerii konnej
- akrobacje spadochronowe
- tradycyjna wojskowa kuchnia polowa

