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POSTĘPY PRAC W GOLĄSZY GÓRNEJ
TRWA PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BYŁE J SZKOŁY
W GOLĄSZY GÓRNE J. WYKONANA ZOSTAŁA JUŻ MIĘDZY INNYMI
NOWA KONSTRUKCJA DACHU.

W budynku pojawiła sie nowa więźba

Prace ruszyły w lutym pełną parą. Do
tej pory wykonano instalację elektryczną, posadzki i tynki wewnętrzne. Pojawiły się kominy wraz z otynkowaniem
ponad dachem, nowa więźba dachowa,
rynny i obróbki blacharskie. Obecnie
prace trwają przy pokryciu dachowym,
wymianie stolarki okiennej oraz układaniu płytek w pomieszczeniach budynku.
W placówce prowadzone są 3 projekty dofinansowanie w ramach RPO WSL
2014-2020. Dzięki pozyskanym dota-

Trwa wymiana stolarki okiennej

waniu.
Wartość przedsięwzięcia wynosi
2 417 020.88 zł, z czego 1 604 402,20 zł
stanowią pozyskane dotacje. Wykonawcą jest firma ROMEX Budownictwo Sp.
z o.o. Sp. k. z siedziba w Zrębicach. Red.

cjom budynek przechodzi przebudowę
i termomodernizację. Zgodnie z umową,
do czerwca przyszłego roku, powstanie w nim klub aktywnego mieszkańca,
w ramach którego będzie działał klub
seniora i bawialnia dla dzieci. Zostanie
także utworzone mieszkanie chronione, które jest formą pomocy społecznej. Osoby przebywające w nim będą
przygotowywane przez specjalistów do
prowadzenia samodzielnego życia lub
wspomagane w codziennym funkcjono-

W placówce powstanie m.in. klub
aktywnego mieszkańca

DOTACJA NA BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH W PRECZOWIE
GMINA PSARY POZYSKAŁA DOTACJĘ NA BUDOWĘ NOWYCH MIE JSC POSTOJOWYCH W PRECZOWIE.
INWESTYCJA RUSZYŁA W MAJU PEŁNĄ PARĄ.

Prace potrwają do 12 sierpnia

Wniosek dotyczący budowy miejsc
postojowych znalazł się na liście zadań,
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które otrzymają dofinansowanie w ramach marszałkowskiego konkursu „Ini-

cjatywa Sołecka”. Kwota pozyskanej dotacji wynosi 60 000 zł.
Do tej pory wykonawca zakończył
prace przy kanalizacji deszczowej, a następnie przystąpił do korytowania i podbudowy nowych miejsc postojowych
oraz budowy 2 zjazdów z ul. Szkolnej
i ul. Sosnowej. Rozpoczął także prace
związane z budową oświetlenia.
W ramach inwestycji w Preczowie
obok skrzyżowania dróg powiatowych
ul. Szkolnej i ul. Sosnowej, blisko boiska wielofunkcyjnego i OSP, powstanie
parking z kostki brukowej. Wykonawcą
przedsięwzięcia jest MARMATOR Mateusz Iwański z Bierunia, a jego koszt wynosi 160 797,81 zł. Red.
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PRZEBUDOWA DROGI BRZĘKOWICE WAŁ ZMIERZA KU KOŃCOWI
ZGODNIE Z PL ANEM PRZEBUDOWA ODCINK A GMINNE J DROGI BRZĘKOWICE WAŁ ZMIERZ A KU
KOŃCOWI. W OSTATNICH DNIACH PR ACE TRWAŁY GŁÓWNIE PRZ Y BUDOWIE GÓRNYCH WARST W
NAWIERZCHNI JEZDNI.

Do tej pory wykonana została kryta
kanalizacja deszczowa i odtworzono
rów otwarty, w którym dno wzmocniono prefabrykowanymi korytami
muldowymi, a skarpy prefabrykowanymi betonowymi płytami wielootworowymi. Na przebudowywanym
odcinku drogi wykonawca zamontował także oświetlenie uliczne i przystąpił do budowy górnych warstw nawierzchni. Wkrótce położona zostanie
również wierzchnia warstwa ścieralna oraz wykonane zostaną pobocza
z kruszywa.
Przedsięwzięcie zakłada przebudowę odcinka gminnej drogi o długości 280 m wraz z budową chodnika
i oświetlenia. Wykonawcą jest firma Idua Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór,
a jego koszt wyniesie 867 000 zł i zostanie wsparty dwoma dotacjami:

Przebudowa obejmuje blisko 300 m odcinek gminnej drogi

z Funduszu Dróg Samorządowych
2019 w kwocie 433 500 zł oraz z Metropolitalnego Funduszu Solidarno-

ści w wysokości 427 000 zł. Zgodnie
z umową prace potrwają do końca
sierpnia. Red.

NOWE ODCINKI CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH
P O D O B N I E J A K W R O K U U B I E G ŁYM, R Ó W N I E Ż W T YM P S A R S K I
S A M O R Z Ą D C Z Ę Ś Ć Ś R O D KÓ W Z G M I N N E G O B U D Ż E T U
P R Z E Z N AC Z YŁ N A P O W I ATO W E Z A DA N I A I N W E S T YC YJ N E. D Z I Ę K I
T E M U P O W S TA N Ą N O W E O D C I N K I C H O D N I KÓ W
W G Ó R Z E S I E W I E R S K I E J I G R Ó D KO W I E.

Poprawa bezpieczeństwa w gminie to jeden z priorytetów psarskich
władz. Dlatego systematycznie prze-

znaczane są środki, dzięki którym
powstają nowe chodniki, a drogi
są remontowane. W tym roku z bu-

Budowa chodnika w Górze Siewierskiej na ul. Kościuszki
CZERWIEC 2019

dżetu gminy Psary przeznaczono
325 000 zł na budowę 2 odcinków
chodników w Górze Siewierskiej
i Gródkowie. Władze powiatowe zagwarantowały natomiast w swoim
budżecie na wspomniane przedsięwzięcia 250 000 zł.
Prace rozpoczęły się już w Górze
Siewierskiej na ul. Kościuski. Aktualnie trwa tam zabudowa kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi. Na zabudowanej kanalizacji wkrótce powstanie
chodnik z kostki brukowej o długości 230 m. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Drogrem s.c. Łukasz Kyrcz z Bytomia.
Niedługo ruszą także prace
w Gródkowie na ul. Grodzieckiej.
Rozpocznie się tam budowa ostatniego etapu chodnika o długości
177 m wraz z odwodnieniem, budową muru oporowego i przebudową
istniejących słupów energetycznych.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma „Libud” Liberda Sp. j. z Sosnowca.
Zgodnie z umową prace potrwają
do 30 sierpnia. Red.
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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
14 CZERWCA W SALI BANKIETOWE J W DĄBIU ODBYŁ A SIĘ IX SESJA
R ADY GMINY PSARY, NA K TÓRE J R ADNI POZY T Y WNIE OCENILI
PR ACĘ WÓJTA TOMASZA SAD ŁONIA PR ZY W YKONANIU BUDŻETU
GMINY W ROKU 2018. WÓJT, JUŻ PO R AZ DZIEWIĄT Y Z R ZĘDU,
OTR ZYMAŁ JEDNOG ŁOŚNE ABSOLUTORIUM.

ny przez właścicieli hal magazynowych.
Co ważne, tworząca się przy DK86 strefa
gospodarcza dynamicznie się rozwija,
dzięki czemu wpływy w kolejnych latach
będą jeszcze większe.
Realizacja przedsięwzięć, we wszystkich obszarach, które należą
do obowiązków gminy
W zeszłym roku rozpoczęliśmy niezwykle ważną dla mieszkańców gminy
inwestycję, jaką jest budowa żłobka
i przedszkola w Psarach. Ponadto termomodernizację przeszła szkoła w Strzyżowicach, przy przedszkolu w Sarnowie
powstał plac zabaw, a dzięki dotacjom
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otwarto nowoczesne pracownie biologiczne, tzw. zielone pracownie
w szkołach w Dąbiu i Sarnowie.

Jedną z najważniejszych inwestycji jest budowa żłobka i przedszkola w Psarach

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym w tym roku po raz
pierwszy wójt prezentował raport o stanie gminy. We wspomnianym dokumencie znajdują się w szczególności informacje dotyczące realizacji programów
i strategii realizowanych przez gminę Psary, a także sposoby wykonania
uchwał podjętych przez radę gminy.
Raport stanowi podsumowanie działalności wójta w takich obszarach jak: sytuacja demograficzna i finansowa gminy, inwestycje, oświata, kultura, sport,
rekreacja, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego. Po prezentacji odbyła się debata,
a następnie radni jednogłośnie udzielili
wójtowi wotum zaufania. Połowa roku
to czas podsumowania finansowego
roku poprzedniego. Po zapoznaniu się
z pozytywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu gminy
za 2018 rok radni jednogłośnie podjęli
także uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium.
Podsumowanie finansowe 2018 roku
Poprzedni rok był dla samorządu gminy Psary udany pod względem finansowym. Dochody gminy po raz kolejny
znacząco wzrosły i wyniosły 52,3 mln
zł, z czego dochody bieżące stanowiły
4

47,3 mln zł. Na wydatki majątkowe, czyli
innymi słowy inwestycje i przedsięwzięcia budowlane, przeznaczono rekordowo wysoką kwotę 21,2 mln zł, czyli
o blisko 5 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Nadwyżka operacyjna, czyli
różnica między bieżącymi dochodami
i wydatkami sięgnęła 5,9 mln zł, co
świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej gminy. Kolejnym wskaźnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest
podatek od osób fizycznych, który wyniósł 17,2 mln zł, czyli o 1,4 mln zł więcej
niż w 2017 roku. Znacznie wzrósł także
podatek od nieruchomości od osób
prawnych. Dla porównania w 2017 roku
wynosił 2,7 mln zł, a w 2018 4,2 mln zł,
z czego aż 1,6 mln zł to podatek płaco-

Budowy i remonty dróg
Dzięki blisko 2 mln zł dotacji z budżetu gminy Psary przeprowadzono liczne
prace remontowo-budowlane przy drogach powiatowych. Nowe nawierzchnie
asfaltowe pojawiły się na odcinkach ulic:
Szopena w Górze Siewierskiej, Malinowickiej w Psarach i Kościelnej w Dąbiu.
Wybudowanych zostało 7 odcinków
chodników w: Strzyżowicach, Gródkowie, Górze Siewierskiej, Dąbiu, Goląszy
Bisce, Brzękowicach Górnych i Preczowie. Wybudowany został także odcinek
ul. Zielonej w Preczowie. W Sarnowie
na końcu ul. Szkolnej powstała pętla do
zawracania, a na ul. Jasnej pojawiła się
nowa nawierzchnia i miejsca postojowe.
Te dwa zadania zostały sfinansowane
odpowiednio przez DL Invest i Zakład

Po raz pierwszy wójt zaprezentował raport o stanie gminy
CZERWIEC 2019
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Ogrodniczy T. Mularski. Na odcinkach
gminnych dróg w Psarach, Sarnowie,
Malinowicach, Strzyżowicach i Dąbiu
Chrobakowym powstało oświetlenie
uliczne led.
Nowe sieci wodociągowe w gminie
Samorząd znaczne środki przeznaczył na wymianę starych i budowę nowych sieci wodociągowych. Cały rok
trwały prace przy budowie wodociągu
w Malinowicach oraz na odcinku Brzekowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik
Góra Siewierska i w Strzyżowicach na
ul. Parkowej. Nowa sieć pojawiła się
także na ul. Skowronków w Preczowie
i odcinku ul. Głównej w Sarnowie. ZGK
własnymi siłami wymieniał odcinki sieci
w Strzyżowicach, Brzekowicach Górnych,
Preczowie i Gródkowie oraz wybudował
wodociąg na osiedlach Malinowice II
i Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej.
Trwały również intensywne prace przy
opracowywaniu projektu technicznego
kanalizacji sanitarnej gminy.
Ochrona środowiska i odnawialne
źródła energii
Ochrona środowiska to jeden z priorytetów władz samorządowych gminy
Psary, dlatego na 9 gminnych budynkach użyteczności publicznej zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, a na osiedlu Czerwony Kamień powstało uliczne
oświetlenie hybrydowe, korzystające
jedynie z odnawialnych źródeł energii.
Najbardziej zaawansowanym w realizacji programem proekologicznym, dzięki
któremu mieszkańcy mogą otrzymać
dofinansowanie na modernizację energetyczną swoich domów, był program

W zmodernizowanym kompleksie remizy OSP w Strzyżowicach powstała
filia Ośrodka Kultury i Centrum Usług Społecznych

ograniczenia niskiej emisji. Gmina otrzymała także dotację do projektu, który zakłada demontaż i wywóz azbestu.
Kultura, sport i rekreacja
Całkowity remont i przebudowę
przeszedł kompleks remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach.
W zmodernizowanym budynku powstała filia ośrodka kultury i Centrum
Usług Społecznych. Dzięki kompleksowej termomodernizacji i przebudowie
zupełnie nowe oblicze zyskała remiza
OSP i Ośrodek Kultury w Górze Siewierskiej. Powstała także nowoczesna sala
w remizie i Ośrodku Kultury w Preczowie
oraz wyremontowano pomieszczenia
znajdujące się na pierwszym piętrze
w Ośrodku Kultury w Dąbiu. Ponadto
podpisano umowę na termomodernizację i przebudowę szkoły w Goląszy
Górnej.
W zeszłym roku zakończono również
prace budowlane na stadionie w Sarnowie, przy szkole w Malinowicach po-

Stadion sportowy w Sarnowie
CZERWIEC 2019

wstało miejsce rekreacji oraz rozpoczęto
budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dąbiu Chrobakowym. Jednym
z przedsięwzięć była także rewitalizacja
Parku Żurawiniec w Psarach.
Nowoczesny i bezpieczny samorząd
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców nowy lekki wóz ratowniczo-gaśniczy został zakupiony dla jednostki
OSP Goląsza-Brzękowice. Wdrożony

Ulica Malinowicka w Psarach

został także projekt e-Psary, w ramach
którego powstał portal internetowy dla
obsługi mieszkańców i nowe strony internetowe wszystkich jednostek.
Psarski samorząd jest w trakcie realizacji wieloletniego, niezwykle ambitnego planu inwestycyjnego. Od 2017
do końca 2019 roku na blisko 70 zadań
budowlanych zamierza przeznaczyć ponad 60 mln zł. O tym, że gmina rozwija
się prawidłowo świadczy między innymi
opublikowany w 2018 roku Ranking Samorządów czasopisma „Rzeczpospolita”, który wskazuje najlepiej zarządzane
miasta i gminy w Polsce. Psary znalazły
się w nim na 10. miejscu na blisko 1600
gmin wiejskich w Polsce. Red.
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„ŻYJ MARZENIAMI A NIE UZALEŻNIENIAMI” W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
30 MAJA W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH
ODBYŁA SIĘ XIX EDYCJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNOEDUKACYJNO-SPORTOWEGO „ŻYJ MARZENIAMI A NIE
UZALEŻNIENIAMI”, POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA
TOMASZA SADŁONIA. WZIĘLI W NIM UDZIAŁ UCZNIOWIE KLAS
V-VI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PSARY.

Głównym celem programu jest przekazanie wiedzy uczniom na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych oraz wzmocnienie przekonania,
że picie alkoholu, napojów energetyzujących, palenie papierosów i używanie
narkotyków oraz dopalaczy jest szkodliwe dla organizmu młodego człowieka.
Swoją obecnością zaszczycili m.in.:
Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak,
poseł na Sejm RP Waldemar Andzel oraz
dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm
RP Pawła Bańkowskiego.
W wyniku przeprowadzonych konkurencji tematycznych dotyczących: profilaktyki, asertywności, bezpieczeństwa
i zdrowego odżywiania oraz konkurencji sportowych: I miejsce zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie, II miejsce uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbiu, III miejsce drużyna
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Strzyżowicach , IV miejsce uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego w Psarach, a V miejsce
drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.
Nagrodami w konkursie były akcesoria rekreacyjno-sportowe promujące aktywny styl życia. Każdy uczestnik
programu otrzymał gadżet sportowy.
Wszystkie nagrody zostały zakupione

ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a zaproszeni goście dodatkowo przekazali indywidualne upominki
dla zwycięskich drużyn.
Licznie zgromadzeni uczestnicy Programu obejrzeli pokazy sportowych
sztuk walki z Klubu „RONIN” mieszczącego się w Dąbrowie Górniczej, a także
Sosnowieckiego Klubu Karate.
Organizatorzy
bardzo
dziękują
wszystkim instytucjom oraz osobom,
które zaangażowały się w przygotowanie imprezy. OPS

Tegoroczna edycja odbyła się w Strzyżowicach

KOLEJNE KSIĄŻKI ALFREDA PRZYBYŁKA
W O S TAT N I M C Z A S I E U K A Z A ŁY S I Ę D W I E N O W E K S I Ą Ż K I I P ŁY TA C D AU TO R S T WA A L F R E DA
P R Z YBYŁ K A, T E G O R O C Z N E G O L AU R E ATA K RYS Z TA ŁÓ W K U LT U RY.

Pierwsza z książek pt. „Syn Magdy i Justka” jest kontynuacją „Młynu nad Jaworznikiem”. Druga publikacja
nosząca tytuł „To co nie wybrzmiało z książek „Młyn nad

2 nowe książki i płyta CD Alfreda Przybyłka
6

Jaworznikiem” i „Syn Magdy i Justka” to zbiór pieśni
i utworów muzyki klasycznej, mającej związek ze zdarzeniami opisywanymi we wspomnianych książkach. Płyta
zawiera udźwiękowienie pieśni i utworów muzyki klasycznej.
Autor we wspomnianych opracowaniach opisuje
fragmenty z życia małej społeczności w końcu XIX i na
początku XX wieku, podobnego do życia wielu innych
niewielkich społeczności, zamieszkujących ziemie Polski
porozbiorowej. - Chciałbym, żeby te książki były hołdem
dla polskich pozytywistów i wspaniałych ludzi, wcielających skutecznie w życie swoje hasła i idee. To oni przez
całe lata zbroili polską młodzież w wiedzę o niespotykanym dotychczas w dziejach ludzkości postępie cywilizacyjnym oraz w świadomość narodową, społeczną, historyczną i kulturową. - mówi Alfred Przybyłek.
Więcej informacji o wspomnianych książkach można
uzyskać w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżowicach (nr tel. 32 360 43 55). Publikacje można również
kupić w internetowej księgarni wysyłkowej. AP
CZERWIEC 2019
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5 NOWYCH RADIOWOZÓW POLICYJNYCH
6 C Z E R W C A W KO M E N D Z I E P O W I ATO W E J P O L I C J I W B Ę D Z I N I E
O D BYŁO S I Ę U R O C Z YS T E P R Z E K A Z A N I E 5 N O W O C Z E S NYC H
R A D I O W O ZÓ W. Z A K U P TOYOT CO R O L L A Z N A P Ę D E M
HYB RYD O W YM W S PA R Ł A F I N A N S O W O M I Ę D Z Y I N NYM I
G M I N A P S A RY.

Nowe radiowozy będą wykorzystywane w codziennej służbie przez policjantów z pionu prewencji i ruchu drogowego z komendy powiatowej oraz
komisariatów w Wojkowicach, Czeladzi

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Gmina
Psary przeznaczyła na ten cel 13 tys. zł.
Symboliczne przekazanie kluczyków
z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie insp. Arkadiusza Więcka
oraz przedstawicieli samorządu odebrali
kierownicy jednostek organizacyjnych
KPP w Będzinie. Red.

i Siewierzu. Ich zakup został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego
w Będzinie, miast: Będzin, Czeladź, Siewierz i Wojkowice, gmin Psary i Bobrowniki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

W czerwcu Komenda Powiatowa Policji w Będzinie otrzymała nowoczesne radiowozy

KOLEJNY ROK AKADEMICKI ZAKOŃCZONY
W CZERWCU W GMINNE J BIBLIOTECE PUBLICZNE J
W PSARACH MIAŁY MIE JSCE DWA BARDZO WAŻNE
WYDARZENIA. SŁUCHACZE UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU I UNIWERSYTETU
DZIECIĘCEGO UROCZYŚCIE ZAKOŃCZYLI ROK
AK ADEMICKI.

Pierwsi swoją coroczną edukację zakończyli uczniowie
Uniwersytetu Dziecięcego. Uroczystość odbyła się 8 czerwca.
Pamiątkowe dyplomy wręczyły uczestnikom sekretarz gminy
Mirella Barańska-Sorn i dyrektor biblioteki Helena Warczok.
W zakończeniu uczestniczyły również Agnieszka Dubiel
i prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Agnieszka Dymek,
przedstawicielki Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, która
jest głównym organizatora uniwersytetu dla najmłodszych.
Mali studencie na koniec wysłuchali wykładu Michała Kupczaka pt. „Zęby, łuski i pazury”. Był to wykład niezwykły, gdyż
dzieci miały okazję osobiście zaprzyjaźnić się, zobaczyć i dotknąć niektórych przedstawicieli płazów i gadów, których
wykład dotyczył.
Warto wspomnieć, że to już piąta edycja prowadzonego
przez WSB Uniwersytetu Dziecięcego w Psarach. Z roku na
rok inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Tym razem uczestniczyło w niej ponad 30 dzieci z gminy.
13 czerwca rok akademicki zakończyli słuchacze Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dyplomy odebrali z rąk: wójta Tomasza Sadłonia, dyrektora biblioteki Heleny Warczok oraz
CZERWIEC 2019

prof. dr hab. Marka Walancika, przedstawiciela dąbrowskiej
Akademii WSB. Na koniec profesor Walancik wygłosił wykład, wieńczący rok intensywnej nauki, o znaczeniu symboli
w tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego.
Pierwszy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
został zainaugurowany w 2013 roku. Od lat ta forma spędzania wolnego czasu cieszy się wśród seniorów coraz większym zainteresowaniem. W tym roku uczestniczyło w nim aż
63 studentów. GBP

Mali studenci zakończyli edukację 8 czerwca
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NAGRODY STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO - KASZTELANKI ROZDANE!
3 CZERWCA ODBYŁA SIĘ GALA Z OKAZ JI XIX EDYCJI NAGRÓD STAROSTY
BĘDZIŃSKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE T WÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNE J, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY. W GRONIE
TEGOROCZNYCH LAUREATÓW ZNALAZŁA SIĘ 29. WZDH „ANTKI CWANIAKI”.

Uroczystość odbyła się
w Teatrze Dzieci Zagłębia
im. Jana Dormana w Będzinie. „Antki Cwaniaki” odebrały statuetkę z rąk starosty Sebastiana Szaleńca.
- Dziękujemy za nominacje wójtowi gminy
Psary Tomaszowi Sadłoniowi - to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt!
„Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały,
lecz to, że są one wysokie”
- te słowa Roberta Baden-Powella są swoistym podsumowaniem pracy naszej
drużyny - mówi dh. KatarzyTegorocznym laureatem Kasztelanek została m.in. drużyna „Antki Cwaniaki” na Skóra. KS

5. NORDICOWY RAJD „MARSZ PO ZDROWIE Z WIANKIEM NA GŁOWIE”
DOROCZNY „MARSZ PO ZDROWIE” ODBYŁ SIĘ 8 CZERWCA. ZOSTAŁ
ZORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE DOBRE RĘCE Z BĘDZINA
Z WOLONTARIACKIM WSPARCIEM CZŁONKIŃ LOKALNEJ GRUPY KOBIET
„18+VAT” I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

- Rewelacyjna trasa! Miła atmosfera!
Super rajd! Nigdy tu nie byłam! Jak tu
pięknie! Te maki i chabry to wartość dodana rajdu! Pyszne łazanki! Do zobaczenia za rok! - tego typu komentarze i wiele
miłych gestów dały ogrom zadowolenia
organizatorom.
Tegoroczny rajd był był wyjątkowy
także przez to, że był sfinansowany dzięki
dotacji gminy Psary.
- To nasz głos w kierunku ludzi opornych, uświadamiający rolę ruchu dla
zdrowia, dobrego samopoczucia i długowieczności. To naoczny przykład profilaktyki zdrowotnej. To czerpanie radości
z życia poprzez uprawianie sportu, jakim
jest nordic walking. A przy okazji promowanie naturalnych, wiejskich plenerów
gminy Psary - przekonują organizatorzy.
Cele rajdu, podkreślane przez organizatorów to również:
• rekreacja bez elementów rywalizacji
sportowej,
• udostępnienie społeczeństwu przyjemnych, zielonych tras i zaproszenie do
Gminy Psary miłośników pieszych wędrówek NW,
• integracja uczestników,
• współpraca z innymi Stowarzysze8

niami i Organizacjami.
Doroczny rajd zgromadził uczestników z Tarnowskich Gór, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina oraz mieszkańców gminy Psary.
Przy jego organizacji pracowali wolontariusze wraz z członkiniami Grupy
Kobiet „18+Vat” także uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbiu. Był to przykład dobrej praktyki
w zakresie współpracy międzypokoleniowej.
- Naszym zdaniem rajd po zdrowie był

bardzo fajnie przygotowany. Było widać,
że dużo osób interesuje się sportem i to
zarówno osoby starsze jak i młodzież.
Bardzo przyjemnie robiło się zdjęcia, ponieważ rajd odbył się w plenerze, wśród
rozkwieconych łąk. Osoby, które przyszły
na metę były bardzo zadowolone, chociaż nieco zmęczone. Ale nikt nie miał
wątpliwości, że sport to zdrowie – powiedziały wolontariuszki Zosia i Zuzia Wojteczek, których zadaniem było fotografowanie przebiegu rajdu.
Impreza pozostawiła wiele miłych
wrażeń, a uczestnicy zadeklarowali chęć
udziału także w przyszłym roku. LGK
„18+Vat”

Uczestnicy rajdu „Marsz po zdrowie z wiankiem na głowie”
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ROK SZKOLNY 2018/2019 ZA NAMI
GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W TYM ROKU ODBYŁO SIĘ 18 CZERWCA
W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH. WÓJT TOMASZ SADŁOŃ WRĘCZYŁ NA NIM
NAGRODY NAJZDOLNIE JSZYM UCZNIOM I PRZEDSZKOLAKOM Z TERENU GMINY PSARY.

Spotkanie uświetnił występ uczniów ze szkoły w Psarach

Na uroczystości zostali wyróżnieni uczniowie i przedszkolaki, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki
w nauce, zostali laureatami konkursów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim oraz
odnosili sukcesy sportowe. W tym roku pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe otrzymało: 46 uczniów za wyniki w nauce,
6 uczniów za osiągnięcia sportowe oraz 17 przedszkolaków za
udziały w konkursach.
Najbardziej usportowioną szkołą w gminie Psary w roku
szkolnym 2018/2019 została Szkoła Podstawowa w Sarnowie.
Puchar i bon na zakup sprzętu sportowego odebrała zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie
Agnieszka Regulska.
Podziękowania i prezent dla wszystkich członków drużyny
za pilną pracę, zdobywanie sprawności zuchowych, przestrzeganie Prawa Zucha oraz godne reprezentowanie gminy Psary
otrzymała gromada zuchowa „Antki Cwaniaki”, działająca przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie.
W uroczystości wzięli udział wyróżnieni uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście: przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica z radnymi: Krystyną Kluszczyk, Remigiuszem
Olesiński, Aleksandrem Jewakiem i Mirosławem Koziełem, wójt
Tomasz Sadłoń, sekretarz Mirella Barańska-Sorn, przedstawiciele Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziału Psary Robert Białek i Jan Kraśkiewicz oraz Katarzyna Skóra z delegacją gromady zuchowej „Antki Cwaniaki”.
Spotkanie uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Psarach. Na zakończenie wójt pogratulował wszystkim
nagrodzonym, a także podziękował nauczycielom i pracownikom oświaty oraz rodzicom i opiekunom za trud włożony
w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wszystkim
życzymy słonecznych wakacji, niezapomnianych przygód
i szczęśliwego powrotu do szkoły!
W tym roku szkolnym wśród wyróżnionych uczniów
znaleźli się:
Oliwia Klamka, która zajęła I miejsce drużynowo w Gminnym Konkursie Mitologicznym oraz otrzymała wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie literackim „7 Grzechów Głównych”.
Julia Sobczyk, która zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim„Świąteczne zda(e)rzenie” i zdobyła nagrodę w
CZERWIEC 2019

ogólnopolskim konkursie literackim „Piórem i pędzlem”.
Nikola Barańska, która zajęła I miejsce w gminnym konkursie „Wielcy Polacy – Józef Piłsudski” oraz otrzymała wyróżnienia: w ogólnopolskim konkursie historycznym „KRĄG”
i międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.
Wiktoria Wlazło, która zajęła: I miejsce drużynowo w Gminnym Konkursie Mitologicznym i I miejsce drużynowo w gminnym konkursie „Wielcy Polacy – Józef Piłsudski”.
Julia Sibielak, która zajęła m.in.: II miejsce w VI Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Cicha noc”, III miejsce
w V Wojewódzkim Festiwalu Talentów w Katowicach i III miejsce w XIV Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
w Oświęcimiu.
Julia Kopka, która zdobyła wyróżnienie w VII Powiatowym
Festiwalu Wokalnym „Mikrofon, MOK i TY” oraz wzięła udział
w VI Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Cicha noc,
święta noc” w Dobieszowicach.
Magdalena Figlus, która otrzymała wyróżnienie międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.
Igor Kotuła, który zajął II miejsce w VII Powiatowym
Festiwalu Wokalnym „Mikrofon, MOK i TY” oraz I miejsce
w VI Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Cicha noc”.
Natalia Burzawa, która zajęła m.in.: I miejsce w gminnych
eliminacjach konkursu recytatorskiego „Mały OKR”, I miejsce
w konkursie „Żyj marzeniami, a nie uzależnieniami” i I miejsce
w gminnym konkursie recytatorskim „Poezja patriotyczna”.
Nadia Mroczek, która zajęła m.in.: I miejsce w gminnym
konkursie „Wielcy Polacy – Józef Piłsudski” i I miejsce w konkursie „Żyj marzeniami, a nie uzależnieniami” oraz otrzymała
tytuł „Osobowość teatralna” w XV Przeglądzie Małych Form
Teatralnych „Szkolne Spotkania z Melpomeną 2019”.
Pola Kmiecik, która zajęła I miejsce w konkursie „Żyj
marzeniami, a nie uzależnieniami” i zdobyła tytuł laureata
w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes z matematyki.
Karolina Sonik, która zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie Mitologicznym i II miejsce w gminnym konkursie literackim
„Wiersz dla Polski” oraz otrzymała tytuł „Osobowość teatralna”

Nagrody otrzymało 17 przedszkolaków
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w XV Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Szkolne Spotkania
z Melpomeną 2019”.
Jakub Suszczyk, który zajął II miejsce w gminnym konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie” i I miejsce
w powiecie w międzynarodowym konkursie matematycznym
„Kangur” oraz otrzymał tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy
Archimedes z matematyki.
Tomasz Miąsko, który zajął I miejsce w gminnym konkursie
„Wielcy Polacy – Józef Piłsudski” i II miejsce w Gminnym Konkursie Mitologicznym oraz zdobył tytuł laureata w Olimpiadzie
Wiedzy Archimedes z matematyki.
Paulina Małecka, która zdobyła tytuły laureata w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes z matematyki oraz tytuł laureata
i V miejsce w powiecie w międzynarodowym konkursie
matematycznym „Kangur”.
Zofia Gołdyn, która zajęła II miejsce w gminnym konkursie plastycznym „Piąta strona świata” i III miejsce w gminnym
konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie”.
Amelia Bochenek, która zajęła I miejsce w gminnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Mały OKR” i I miejsce w XXIII
Zagłębiowskim Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki oraz zdobyła wyróżnienie na festiwalu wokalnym „Mikrofon, MOK i Ty”.
Aleksandra Liebich, która została laureatką w ogólnopolskim konkursie „Olimpus” z języka polskiego w sesji zimowej
i w sesji wiosennej oraz zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim
Dyktandzie Szkolnym.
Julia Stępień, która zajęła III miejsce w wojewódzkim
konkursie z cyklu „Śląskie tradycje” i III miejsce w gminnym
konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie”.
Aleksy Poręba, który zajął m.in. II miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Programowaniu „Pix 2019”, I miejsce w
wojewódzkim konkursie literacko-plastycznym z cyklu „Śląskie
tradycje” i II miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym
oraz został laureatem w Ogólnopolskim Konkursie z Języka
Polskiego Olimpus
Alicja Wierzba, która została laureatką ogólnopolskiego
konkursu „Olimpus”z języka angielskiego – sesja zimowa i sesja
wiosenna oraz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Memory master”.
Nina Zapora, która zajęła III miejsce w ogólnopolskim
konkursie literackim: „Świąteczne zda(e)rzenie”.
Zofia Kiciak, która zajęła m.in.: III miejsce w etapie dekanalnym XXIV Konkursu Wiedzy Biblijnej i III miejsce w VIII Diecezjalnym Konkursie – „Święty Jan Paweł II – Promieniowanie

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe
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W tym roku za wysokie wyniki w nauce zostało
wyróżnionych 46 uczniów

ojcostwa”, otrzymała wyróżnienie wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Multitest” oraz została
laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady z Matematyki „Olimpus”.
Dominik Borowiecki, który zajął III miejsce w XXX Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic”, III miejsce
w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kocham Cię Polsko”
i III miejsce w wojewódzkim konkursie o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Piotr Czyż, który zajął III miejsce w XXX Międzynarodowym
Konkursie „Matematyka bez granic” i został laureatem Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostw w Programowaniu „Pix 2019”.
Martin Ksiądz, który został laureatem ogólnopolskiego
konkursu literackiego „Opowieść o Świętym Mikołaju” i zdobył
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim zorganizowanym z okazji Roku Ireny Sendlerowej.
Krzysztof Elmrych, który został laureatem: ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego „Multitest”, ogólnopolskiego
konkursu z języka angielskiego „Olimpus” i ogólnopolskiego
konkursu z języka angielskiego „Pionier”.
Jakub Bartosik, który został laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Olimpus z matematyki.
Magdalena Wypych, która zajęła m.in.: III miejsce w wojewódzkim konkursie „Nasze Lasy”, III miejsce w rejonowej olimpiadzie wiedzy o zdrowiu„Mały ratownik”zorganizowanej przez
PCK i I miejsce w Gminnym Konkursie Regionalnym.
FranciszekWinsczyk, który zajął m.in. II miejsce w wojewódzkim konkursie „Nasze Lasy” i I miejsce w Gminnym Konkursie
Regionalnym oraz zdobył dwie nagrody główne i wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Świetlik”.
Maksymilian Sroka, który zajął II miejsce w wojewódzkim
konkursie „Nasze Lasy”, zdobył dwie nagrody główne i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Świetlik”.
Przemysław Pasamonik, który zajął I miejsce w rejonowej olimpiadzie wiedzy o zdrowiu „Mały ratownik” zorganizowanej przez PCK w Sosnowcu w kat. klas IV-VI i II miejsce
w okręgowym konkursie„Promocji zdrowego stylu życia – Mały
Ratownik”.
Julia Flak, która została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce” i laureatką III stopnia w ogólnopolskim konkursie leksykalnym „Memory Master”, otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym
konkursie matematycznym „Kangur” oraz zajęła m.in. V miejsce
w ogólnopolskim konkursie Olimpus z matematyki i III miejsce
w wojewódzkim konkursie „Nudna matematyka”.
CZERWIEC 2019
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Borys Boryka, który zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom” i II w miejsce w gminnym programie profilaktyczno-edukacyjno-sportowym „Żyj marzeniami,
a nie uzależnieniami”.
Mikołaj Bizan, który zajął: III miejsce w XV Spartakiadzie
Leśnej „Drewno jest z lasu”, II w miejsce w gminnym programie profilaktyczno-edukacyjno-sportowym „Żyj marzeniami,
a nie uzależnieniami” i I miejsce w gminnym konkursie fotograficznym „Pocztówka z Polski”.
Konrad Paszewski, który zajął m.in.: II miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Moja ziemia – czysty świat”,
III miejsce w XV Spartakiadzie Leśnej „Drewno jest z lasu”
i I miejsce w gminnym konkursie plastyczno-technicznym „Podaruj mi drugie życie – Piąta strona świata”.
Magdalena Woźniak, która zajęła II miejsce w XVIII powiatowym konkursie języków obcych – j. niemiecki, otrzymała
wyróżnienie w XV edycji diecezjalnego konkursu na przekład intersemiotyczny „Moja ulubiona kolęda” w kategorii
informatycznej i została radną Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
Mikołaj Sobczak, który zajął II miejsce w konkursie „Mój
wiersz dla Polski” i I miejsce konkursie recytatorskim oraz otrzymał wyróżnienie w konkursie leksykalnym - Memory Master.
Szymon Skórka, który otrzymał tytuł laureata II miejsca
w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych
Świetlik, zajął I miejsce w gminnym konkursie fotograficznym
„Pocztówka z Polski” oraz zdobył wyróżnienia w wojewódzkim
konkursie fotograficznym „Piękno Gór” i w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Światło i cień”.
Antoni Kiszka, który otrzymał: dwa wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”, dwa wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Świetlik”,
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego
„Memory Master” oraz zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie
Języków Obcych w kategorii języka angielskiego.
Błażej Kapkowski, który został finalistą wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego z matematyki, zajął III miejsce
w XXVII Wojewódzkim Konkursie „Nudna Matematyka”, I miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym „Mini Mat@ndo” i II miejsce w międzynarodowym konkursie „Matematyka
bez granic” oraz zdobył m.in. wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie leksykalnym z języka angielskiego Memory Master.
Mateusz Marciniak, który otrzymał wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” i w ogólno-

6 uczniów zostało wyróżnionych za osiągnięcia sportowe
CZERWIEC 2019

Uroczystość odbyła się w CUS w Strzyżowicach

polskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego Memory
Master oraz zdobył II miejsce w międzynarodowym konkursie
„Matematyka bez granic” i I miejsce w wojewódzkim konkursie
matematycznym „Mini Mat@ndo”.
Aleksandra Pawlik, który otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” oraz zajął
II miejsce w międzynarodowym konkursie „Matematyka bez
granic” i I miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym
„Mini Mat@ndo”. Jest wolontariuszem przy OPS w Psarach.
Marcin Pluta, który został laureatem ogólnopolskiego konkursu leksykalnego z języka angielskiego Memory Master, zajął
II miejsce w międzynarodowym konkursie „Matematyka bez
granic” i I miejsce w wojewódzkim konkursie „Literacka Zimówka 2019” oraz zdobył wyróżnienie w powiatowym konkursie
ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii 2019
Michał Prostacki, który zajął II miejsce w międzynarodowym konkursie „Matematyka bez granic” i otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym„Kangur”.
Tomasz Żmuda, który zajął II miejsce w międzynarodowym
konkursie „Matematyka bez granic i otrzymał wyróżnienie
w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.
Wyróżnieni sportowcy:
Patrycja Guzenda, która zajęła m.in.: III miejsce w Mistrzostwach Gminy Psary Szkół Podstawowych w Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt, II miejsce w Mistrzostwach Gminy
Psary Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt
i IV miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Ręcznej.
Ewa Hanak, która zajęła m.in.: III miejsce w Mistrzostwach
Gminy Psary Szkół Podstawowych w Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt, II miejsce w Mistrzostwach Gminy Psary Szkół
Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i IV miejsce
w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Ręcznej.
Jan Kopcik, który zajął: III miejsce w Polsce w rankingu Polskiego Związku Tenisowego w kategorii kadetów, I miejsce
w Międzynarodowym Turnieju Kadetów Radom Cup 2019
i II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Kadetów w Zabrzu.
Zuzanna Zgajewska, która zajęła II miejsce w konkurencji
SEMI CONTACT w Śląskiej lidze Kickboxingu i III miejsce w konkurencji – Light Contact w Śląskiej lidze Kickboxingu.
Natalia Tadra, która zajęła I miejsce na festiwalu tańca
„La Cultura” i II miejsce w konkursie tanecznym w Opolu, organizowanym przez Międzynarodową Organizację Taneczną.
Anna Jewak, która zajęła m.in. I miejsce w zawodach tenisa stołowego indywidualnie i drużynowo w gminie Psary,
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Uczniowie wyróżnieni za wysokie wyniki w nauce

I miejsce drużynowo piłka ręczna dziewcząt w gminie Pasary,
III miejsce w olimpiadzie sprawnościowej w kategorii 7-8 klasa i III miejsce w XXIV Mistrzostwach Zagłębiowskiego Klubu
OYAMA KARATE.
Wśród wyróżnionych przedszkolaków znaleźli się:
Amelia Misz, która zdobyła certyfikat „Genialnej sześciolatki” w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Genialny sześciolatek” oraz zajęła m.in. III miejsce w regionalnym konkursie plastycznym „Żonkilowe Pola Nadziei” i II miejsce w regionalnym
konkursie plastycznym „Jeż – pożyteczny zwierz”.
Emilia Zarychta, która zdobyła certyfikat„Genialnej sześciolatki” w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Genialny sześciolatek” i zajęła III miejsce regionalnym konkursie fotograficznym
„Piękne są nasze barwy ojczyste”.
Jonasz Stajszczak, który zdobył certyfikat „Genialnego sześciolatka” w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Genialny sześciolatek”, zajął III miejsce w gminnym konkursie plastycznym
„Moje Drzewo” i otrzymał wyróżnienie w gminnym konkursie
ortograficznym „Kubuś Puchatek i przyjaciele”.
Weronika Wruszczak, która zdobyła certyfikat „Genialnej
sześciolatki” w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Genialny
sześciolatek” i otrzymała wyróżnienie w gminnym konkursie
plastycznym „Moje Drzewo”.
Lena Krawiec, która zdobyła certyfikat„Genialnej sześciolatki” w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Genialny sześciolatek,
otrzymała wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym
„Moje Drzewo” i zajęła m.in. III miejsce w gminnym konkursie
kolęd i pastorałek.
Mikołaj Malczyk, który zdobył certyfikat „Genialnego sześciolatka” w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Genialny sześciolatek” i zajął III miejsce w gminnym konkursie plastycznym
„Jestem sobie mały Miś, witaminki jem od dziś”.
Maria Szczygieł, która zajęła m.in. I miejsce w II Gminnym
Konkursie Piosenki Dziecięcej, I miejsce w gminnym konkursie
plastycznym „Zwiastuny wiosny” i I miejsce w gminnym konkursie „Bezpieczny przedszkolak”.
Mikołaj Krasoń, który zajął I miejsce w II Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej i otrzymał wyróżnienie w gminnym konkursie muzyczno-wokalnym „Kolędy i pastorałki”.
Helena Polak, która zajęła I miejsce w II Gminnym Konkursie
Piosenki Dziecięcej i otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zwiastuny wiosny”.
Wojciech Zapart, który zajął I miejsce w II Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej i otrzymał wyróżnienie w gminnym
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konkursie muzyczno-wokalnym „Kolędy i pastorałki”.
Krzysztof Trzcionka, który zajął m.in.: I miejsce w gminnym
konkursie plastycznym „Szałowy, odlotowy, bombowy Święty
Mikołaj”, II miejsce w gminnym konkursie plastycznym „Zwiastuny wiosny” i II miejsce w gminnym konkursie plastycznym
„Palma Wielkanocna”.
Zofia Lis, która zdobyła m.in. I miejsce w gminnym konkursie plastycznym „Palna Wielkanocna”, III miejsce w gminnym
konkursie plastycznym „Jestem sobie mały miś – witaminki
jem od dziś” i III miejsce w gminnym konkursie fotograficznym
„Zimowe zabawy na świeżym powietrzu”.
Karolina Kołodziej, która zajęła m.in. I miejsce w gminnym
konkursie plastycznym „Leśna przygoda – Dary lasu”, II miejsce
w szkolnym konkursie plastycznym „Mój ukochany Miś” i I miejsce w gminnym konkursie kolęd i pastorałek.
Nicola Ciura, która otrzymała m.in.: wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym „Zwiastuny wiosny”, wyróżnienie
w gminnym konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” oraz certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Przedszkole Młodych
Patriotów”.
Gabriela
Głodowska, która zajęła III miejsce
w gminnym konkursie kolęd i pastorałek i I miejsce
w gminnym konkursie plastycznym „Jestem sobie mały
miś, witaminki jem od dziś”
oraz otrzymała m.in. wyróżnienie w gminnym konkursie
plastycznym „Zwiastuny wiosny” i certyfikat w ogólnopol- Nagrodzone dzieci oklaskiwali
skim konkursie „Przedszkole
dumni rodzice
Młodych Patriotów”.
Marika Sędzik, która zajęła min. III miejsce w konkursie
recytatorskim „Kto Ty jesteś? Polak mały” oraz otrzymała wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym „Szałowy, odlotowy, bombowy Święty Mikołaj” i certyfikat w ogólnopolskim
konkursie „Przedszkole Młodych Patriotów”.
Maria Ślusarczyk, która zdobyła III miejsce w gminnym
konkursie plastycznym „Wielkanocna pisanka” oraz otrzymała
wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym „Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne” i wyróżnienie w gminnym konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” Red.

Radość z osiągniętych wyników i nadchodzących wakacji
CZERWIEC 2019
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GMINA PSARY POZYSKAŁA DOTACJE DLA SZKÓŁ
W O S TAT N I M C Z A S I E G M I N A
P S A R Y P O Z YS K A Ł A D OTAC J E
D L A S Z KÓ Ł , D Z I Ę K I K TÓ R YM
ZO S TA N Ą Z A K U P I O N E
M I Ę D Z Y I N N YM I N O W E
K S I Ą Ż K I I A K T Y W N E TA B L I C E .
D O F I N A N S O WA N I E
Z W F O Ś I G W W K ATO W I C AC H
P O Z W O L I ŁO N ATO M I A S T N A
W YJ A Z D 46 U C Z N I Ó W
N A T Z W. „ Z I E LO N E S Z KO ŁY ”.

Narodowy

Program
Rozwoju
Czytelnictwa
16 000 zł – tyle wsparcia finansowego otrzymały dwie szkoły na
zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” - Priorytet 3. Szkoła
Podstawowa im. A. Szklarskiego w
Sarnowie otrzymała dotację w wysokości 12 000 zł, a Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu 4 000 zł.
Celem Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności
czytelniczej uczniów, dzięki wyposażeniu szkolnej biblioteki o premiery
wydawnicze atrakcyjne dla młodego
czytelnika zarówno pod względem
treści, jak i pod względem grafiki.
Nie mogą to być ani podręczniki ani
ćwiczenia lecz lektury szkolne, beletrystyka, pozycje popularno-naukowe, a także wznowienia cenionych
książek dla dzieci i młodzieży. Najważniejszą zasadą w tym programie
jest to, że uczniowie uczestniczą we
wszelkich decyzjach. Opinia samorządu uczniowskiego oraz opinia
rad rodziców i rad pedagogicznych
jest niezbędna, by prawidłowo zrealizować projekt. Zatem to, jakie
ostatecznie książki trafią do szkolnej
biblioteki, będzie wspólną decyzją
szkoły, uczniów i rodziców.
Aktywna tablica
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu otrzyma ponadto
wsparcie finansowe w wysokości
14 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
CZERWIEC 2019

Do szkoły w Dąbiu zostaną zakupione 2 interaktywne tablice

i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.
Dzięki dotacji szkoła zakupi 2 tablice
interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz 2 urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.
Umożliwi to wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych
pomocy, podniesie kompetencje
uczniów i nauczycieli przez zmianę
sposobu myślenia o możliwościach
wykorzystania nowych technologii. Wyposażenie doprowadzi do
upowszechnienia
interaktywnych
metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym
samym będzie wspomagać proces
kształcenia uczniów.
Zielona szkoła
Gmina Psary otrzymała również
dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokości
8 280 zł na profilaktykę zdrowotną
dzieci wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym
2018/2019, czyli na tzw. „zielonych
szkołach”. Dofinansowaniem objętych zostało w sumie 46 uczniów
klas trzecich ze szkół podstawowych
w Dąbiu, Strzyżowicach i Gródkowie. Dzieci wyjechały do Pogorzelicy

i Jastrzębiej Góry, gdzie przez dwa
tygodnie zwiedzały polskie wybrzeże, korzystały z zajęć rekreacyjnych
na świeżym powietrzu, uczestniczyły w warsztatach przyrodniczo-leśnych, brały udział w spotkaniach
z twórcami ludowymi oraz z ludźmi
związanymi z morzem, a także tworzyły prace plastyczne z wykorzystaniem darów morza.
Subwencja oświatowa
W czerwcu gmina Psary wystąpiła
także do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej
z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu
dofinansowania wyposażenia Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach
w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych:
geografii, biologii, fizyki i chemii.
Gmina wnioskuje o kwotę 27 953 zł.
Jeśli zostanie ona przyznana, wówczas szkoła w Strzyżowicach zyska
ponad 160 różnych pomocy, w tym
m.in. mapy fizyczne i polityczne poszczególnych kontynentów, globusy, kompasy, atlasy, plansze, mikroskopy, eksperymentalną szklarenkę,
szkielet człowieka, modele organów
człowieka, model atomu, zlewki i dynamomenty. Red.
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ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH
22 CZERWCA PRZY OŚRODKU
KULTURY W PRECZOWIE, JUŻ
PO RAZ SZESNASTY, ODBYŁ SIĘ
ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL PIEŚNI
I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH.
IMPREZA OD LAT CIESZY SIĘ
DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ WŚRÓD
AMATORSKICH ZESPOŁÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH I KAPEL,
CZEGO NAJLEPSZYM DOWODEM
JEST Z ROKU NA ROK ROSNĄCA
LICZBA WYKONAWCÓW.

Podobnie jak w poprzedniej edycji festiwalu na scenie zaprezentowali się wykonawcy w dwóch kategoriach: kapele
ludowe oraz zespoły śpiewacze. Występy oceniało profesjonalne jury w składzie: Dariusz Nurzyński, Jolanta Sznajder
i Roman Hyla.
W tym roku imprezę uroczyście
otwarła dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Gminy Psary Anna Nagły, która przywitała wszystkich wykonawców
i mieszkańców. Festiwal zaingurował występ grupy taneczno-akrobatycznej ze

I miejsca trafiły do zespołu „Karolinki” i Kapeli Podwórkowej z Naszego Miasteczka

studia ACTIVO z Sosnowca, która zaprezentowała widowisko pt. „Czarownice”.
Pomysłodawcą i reżyserem spektaklu
była Anita Szumiec, wieloletnia instruktorka akrobatyki w GOK Gminy Psary.
Podczas XVI edycji festiwalu na scenie zaprezentowało się 21 zespołów
śpiewaczych i 5 kapel. Po wszystkich
występach jury zasiadło do obrad,
a uczestnicy festiwalu w barwnym koro-

Wspólna zabawa przy sobótce jest nieodłącznym elementem festiwalu

wodzie i przy dźwiękach muzyki, wzięli
udział w tradycyjnym obrzędzie Nocy
Świętojańskiej. Zanim jednak wyruszyli
nad rzekę wyłoniono laureatów konkursów na najpiękniejszy świętojański
wianek. W tym roku I miejsce trafiło do
zespołu „Podwarpianki”, II zajął zespół
„OD… Do...”, a III zespół „Strzyżowiczanie”.
W trakcie obrzędu świętojańskiego wszyscy uczestnicy puścili swoje
wianki na wodę i wspólnie bawili się
przy sobótce. Po powrocie jury ogłosiło
werdykt. W kategorii zespół śpiewaczy:
I miejsce zajęły „Karolinki”, na II uplasował się zespół „OD… DO...”, a III zespół
„Małokończanie”. Wyróżnienia trafiły do
zespołów „Dąbie” i „Górzanie”. W kategorii kapela jury przyznało: I miejsce Kapeli
Podwórkowej z Naszego Miasteczka,
II miejsce Kapeli Regionalnej Mierzęcice,
a III Kapela Ludowa Swojacy. Statuetki,
pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci bonów wręczyły, w imieniu wójta
Tomasza Sadłonia, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn oraz dyrektor GOK
Anna Nagły. GOK

STAND UP WIOLKI WALASZCZYK I MICHAŁA LEI
14 CZERWCA SALA WIDOWISKOWA W CENTRUM USŁUG
SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH GOŚCIŁA UCZESTNIKÓW
KABARETOWEGO WIECZORU STAND UP. PRZED PUBLICZNOŚCIĄ
WYSTĄPILI WIOLKA WALASZCZYK I MICHAŁ LEJA.

Duet Walaszczyk i Leja w zabawny
sposób komentował meandry codzienności, angażując jednocześnie w swój
występ publiczność. Artyści spotkali się
z pozytywnym odbiorem, a rozbawienie
i salwy śmiechu płynące z widowni były
dowodem na to, że występ można zaliczyć do udanych.
Wiolka Walaszczyk pochodzi z Gdań14

ska. Jest bezkompromisowa i charyzmatyczna. W swoich wystąpieniach opowiada zarówno o życiu prywatnym jak
i sytuacjach absurdalnych. Michał Leja
jest gospodarzem programu„Michał Leja
Show”. Jego niecodzienne spojrzenia na
świat i doskonała interakcja z publicznością sprawiają, że każdy występ to rozrywka na najwyższym poziomie. GOK

Michał Leja podczas występu
w Strzyżowicach
CZERWIEC 2019

GŁOS GMINY PSARY

KULTUR A

DZIEŃ MAMY W CUS
24 MAJA W CENTRUM USŁUG
SPOŁECZNYCH W STRZYŻOWICACH
ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ
Z OKAZJI DNIA MAMY.

Dla kilkudziesięciu mam i ich pociech montaż poetycki zaprezentowała
grupa teatralna „Teatrzyki”, która działa
przy Ośrodku Kultury w Strzyżowicach.
Następnie wszyscy obecni mieli okazję
obejrzeć piękny i wzruszający film.
Na zakończenie Gminny Ośrodek
Kultury Gminy Psary zadbał o słodki poczęstunek, a młodzi aktorzy otrzymali
dodatkowo słodkie niespodzianki. GOK

„Teatrzyki” zaprezentowały montaż poetycki

SPOTKANIE Z ROMANEM PANKIEWICZEM
STRAŻAK, RATOWNIK MEDYCZNY, LISTONOSZ, ŻOŁNIERZ
I POLICJANT - TO 5 WAŻNYCH ZAWODÓW, O KTÓRYCH OPOWIEDZIAŁ
DZIECIOM ROMAN PANKIEWICZ. PISARZ SPOTKAŁ SIĘ
Z NAJMŁODSZYMI UCZNIAMI W SALI OŚRODKA KULTURY W SARNOWIE.

Pisarz spotkał się z uczniami klas I-III

29 maja gościem biblioteki był znany
pisarz i podróżnik Roman Pankiewicz,
który, oprócz pisania książek dla dorosłego czytelnika, stał się ostatnio autorem 5 książeczek dla dzieci, opowiadających o zawodach. Roman Pankiewicz
spotkał się z uczniami klas I-III z Dąbia
i Sarnowa.
Podczas spotkania autor w ciekawy
sposób opowiadał o zawodach, przebierając się za strażaka, policjanta, listonosza, żołnierza i ratownika medycznego. Najmłodsza publiczność była
zaangażowana w spotkanie poprzez

dialog z pisarzem - zadaniem dzieci
było dokończenie rymowanych opowiadań. Po spotkaniu chętni mogli zakupić książeczki.
Roman Pankiewicz, mieszkający
na stałe w Krakowie, już wielokrotnie
gościł w progach psarskiej biblioteki.
Wcześniej prezentował książki o Islandii, Rosji i Niemczech. Publikacje powstały w czasie jego 10-letniego pobytu w różnych krajach, w których potrafił
połączyć pracę zawodową z żyłką odkrywcy. Napisał też książkę pt. „Polski
żywioł”, w której starał się przelać na
papier swoje spostrzeżenia z lat dzieciństwa, młodości, okresu służby wojskowej i lat spędzonych w PRL-u. Jego
najnowsze publikacje skierowane są do
najmłodszych czytelników. GBP

„CHOP OD MOJIJ BABY” W STRZYŻOWICACH
16 CZERWC A NA DESK ACH STRZ YŻOWICKIE J SCENY W CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH ODBYŁ SIĘ SPEK TAK L TEATR ALNY
PT. „CHOP OD MOJIJ BABY”, W WYKONANIU BIERUŃSKIEGO
TEATRU DL A DOROSŁYCH.

Lekka i przyjemna komedia zgromadziła ponad stuosobową publiczność. „Jo je nowoczesno ślonsko
baba i mom roztomaite potrzeby” to
główne motto przedstawienia. Historia Anny, typowej Ślązaczki o niestandardowym podejściu do kwestii
małżeństwa, jej dwóch mężów i przyjaciela wzbudziła sympatię widzów.
Teatr dla Dorosłych z Bierunia
powstał w 2014 roku z potrzeby
CZERWIEC 2019

kultywowania amatorskiego ruchu
teatralnego oraz śląskiego języka.
Skupia entuzjastów teatru, którzy
kształcą i rozwijają swój warsztat
aktorski. Co roku wystawia jedną
premierę, którą później wielokrotnie
prezentuje. W swoim dorobku ma już
8 spektakli. Założycielką zespołu jest
Joanna Lorenc, która jednocześnie
reżyseruje przedstawienia. GOK

Komedia zgromadziła ponad stuosobową
publiczność
15

GŁOS GMINY PSARY

KULTUR A

DZIEŃ DZIECKA W PSARACH
POCZĄTEK CZERWCA W GMINIE PSARY TO DOROCZNY FESTYN
Z OK AZJI DNIA DZIECK A. W TYM ROKU NA JMŁODSI MIESZK AŃCY
GMINY ŚWIĘTOWALI W PIĘKNE NIEDZIELNE POPOŁUDNIE,
2 CZERWCA NA STADIONIE SPORTOW YM W PSARACH. SŁONECZNA
POGODA ORAZ BOGATY I RÓŻNORODNY PROGRAM OK AZAŁY SIĘ
NIEZW YKLE CIEK AWĄ PROPOZYCJĄ, BOWIEM STADION ODWIEDZIŁY
TŁUMY. W TYM ROKU NIKT NIE MÓGŁ NARZEK AĆ NA NUDĘ!

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody

Głównym punktem programu były występy wokalne i taneczne

Podobnie jak w latach ubiegłych
ogromną popularnością cieszyły się
bezpłatne dmuchańce. Dzieci mogły poszaleć na trampolinach, zjeżdżalniach,
torach przeszkód, dmuchanych kulach
i ściance wspinaczkowej. Na nieco młodszych uczestników czekała karuzela oraz
malowanie twarzy.
Mali plastycy wykazali się w konkursie plastycznym, przenosząc na papier
swoje wymarzone wakacje. Za to miłośnicy sportowej rywalizacji konkurowali
ze sobą podczas zawodów sprawnościowych. W tym roku zainteresowanie
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sportową rywalizacją przerosło wszelkie
oczekiwania - wzięło w nich udział ponad 130 dzieci.
Głównym elementem programu imprezy były wokalne i taneczne popisy
artystyczne. Spektakularny pokaz akrobatyki artystycznej oraz występ zespołu instrumentalistów z ośrodka kultury
w Sarnowie to tylko niektóre z propozycji przygotowanych m.in przez uczestników zajęć GOK. Tego dnia na scenie
królowały skoczne układy cheeleaderek,
występy wokalne i taneczne przygotowane przez przedszkolaków i uczniów

ze szkół z Dąbia, Gródkowa, Strzyżowic,
Sarnowa i Psar. Zwieńczeniem tego
szczególnego dnia było uhonorowanie
przez wójta Tomasza Sadłonia laureatów
konkursów plastycznych i sportowych,
którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody.
Zorganizowanie tak wielu bezpłatnych i ciekawych atrakcji było możliwe
dzięki wsparciu: psarskiego samorządy,
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, firmie Transbud Wulkan - Zdzisław
Wszoła oraz firmie LIDL Polska. GOK

Miłośnicy sportu wzięli udział w zawodach

CZERWIEC 2019
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KULTUR A

CZYTANIE W PLENERZE
SŁOWA, ZDANIA, CAŁE AKAPITY
LITERATURY POLSKIEJ
I ŚWIATOWEJ WYBRZMIAŁY
GŁOŚNO 7 CZERWCA
W PLENERZE, TUŻ PRZED
PSARSKĄ BIBLIOTEKĄ. POWODEM
BYŁA OGÓLNOPOLSKA AKCJA
„JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”,
W KTÓREJ BRALI UDZIAŁ
GIMNAZJALIŚCI I ZAPROSZENI
GOŚCIE.

W tym swoistym „proteście” przeciw
spadającemu w Polsce odsetkowi czytelnictwa wzięli udział goście, którzy
zaprezentowali publicznie swoje ulubione lektury. Nie zabrakło wśród nich:
sekretarz gminy Mirelli Barańskiej-Sorn,
radnej Anny Gwiazdy oraz polonistek
z psarskiego, wygaszanego w tym roku
gimnazjum, Marii Olszewskiej i Adrianny Langier-Kopeckiej.
Początkowo przez 10 minut wszyscy
uczestnicy czytali na głos swoje ulubione książki. Następnie zaproszeni goście
zaprezentowali fragmenty preferowanych przez siebie lektur. I tak zebrani
mieli okazję powrócić do takich powieści jak „Ogniem i Mieczem” Henryka
Sienkiewicza, „Lesia” Joanny Chmielewskiej czy „Yellow Bahama w prążki” Ewy
Nowak. Pojawił się również Jo Nesbo

w akapitach swego kryminału „Pierwszy śnieg” oraz Andrzej Sapkowski ze
swą „Trylogią Husycką”.
Młodzież odczytała publicznie fragmenty: „Folwarku zwierzęcego” Georga
Orwella i, o dziwo, „Kubusia Puchatka”
Alana Aleksandra Milne’a, którego radosne i mądre przesłanie jest aktualne
dla każdego czytelnika bez względu na
wiek.

Przepiękne okoliczności przyrody,
w których ulokowana jest psarska książnica sprawiły, że radość wspólnego czytania udzieliła się wszystkim, a każdy
uczestnik tego spotkania nabył niezachwianej pewności, iż w żaden sposób
nie przyczynia się do spadku poziomu
czytelnictwa w Polsce, wręcz przeciwnie, w znaczący sposób te wskaźniki
podwyższa. GBP

Uczniowie i zaproszeni goście wzięli udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
PIERWSZAKI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKOWIE ZOSTALI PASOWANI NA CZYTELNIKÓW GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH. CEREMONIA, POŁĄCZONA Z LEKCJĄ BIBLIOTECZNĄ, ODBYŁA SIĘ 23 MAJA.

Uczniowie z Gródkowa zostali pasowani na czytelników
CZERWIEC 2019

Podczas lekcji bibliotecznej dzieci
dowiedziały się jaka jest różnica pomiędzy biblioteką a księgarnią, zorientowały w sposobie funkcjonowania GBP w Psarach i jej trzech filiach
oraz zapoznały z zasadami obchodzenia się z wypożyczonymi książkami.
Każdy uczeń złożył uroczystą przysięgę dobrego czytelnika i został zapisany do katalogu czytelników. Pasowanie odbyło się poprzez dotknięcie
książką ramienia każdego pierwszoklasisty. Świeżo upieczeni czytelnicy
wypożyczyli swoje pierwsze w życiu
książki, a cała klasa otrzymała pamiątkę ze spotkania, którą była oczywiście
książka, jak na bibliotekę przystało.
Nowym czytelnikom życzymy wiele
radości płynącej z czytania. GBP
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SPORT

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W GMINIE PSARY
15 CZERWCA NA STADIONIE KLUBU
SPORTOWEGO GMINY PSARY
W BRZEKOWICACH DOLNYCH
ODBYŁY SIĘ GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE. W TYM
ROKU WZIĘŁY W NICH UDZIAŁ
DWIE DRUŻYNY KOBIET, CZTERY
DRUŻYNY MĘŻCZYZN I JEDNA
MŁODZIEŻOWA.

Na początku zawodów wójt gminy
Psary i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Psarach Tomasz Sadłoń przywitał zgromadzonych
W zawodach wzięły udział dwie drużyny kobiet, cztery mężczyzn i jedna młodzieżowa

Nagroda dla Borysa Boryki, laureata
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

gości: Wicemarszałek Sejmu Barbarę
Dolniak, posłów na Sejm RP: Beatę Małęcką-Liberę, Annę Nemś i Waldemara
Andzela, Wicestarostę Powiatu Będzińskiego Dariusza Waluszczyka, radnego
Powiatu Będzińskiego i honorowego
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Psarach Mariana Kozieła,

Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Będzinie Zdzisława Banasia, zastępcę Komendanta
Powiatowego PSP w Będzinie Szymona Gwoździa, sekretarz gminy Mirellę
Barańską-Sorn, sołtysa Tadeusza Kubika, prezesów Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, wszystkich strażaków
i przybyłych kibiców.
Zawody rozgrywane były w 2 konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m
z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. O wyniku końcowym decydował
czas i poprawność wykonania zadań.
W grupie kobiet I miejsce zajęło OSP
Dąbie, a na II uplasowało się OSP Goląsza-Brzękowice. W grupie mężczyzn
najlepsza okazała się drużyna OSP Dąbie, II miejsce zajęło OSP Strzyżowice,
III OSP Goląsza-Brzękowice, a na IV uplasowali się strażacy z OSP Psary. I miejsce

zajęła również Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza, działająca przy OSP Dąbie.
Na zakończenie zwycięzcy otrzymali
nagrody pieniężne oraz pamiątkowe
puchary, medale i dyplomy. Red.

Zawodnicy zmierzyli się
w 2 konkurencjach

ZNAMY ZWYCIĘZCĘ TURNIEJU A I B KLASY!
22 CZERWCA NA STADIONIE KS GMINY PSARY W BRZĘKOWICACH DOLNYCH ZOSTAŁ ROZEGRANY TURNIEJ
A I B KLASY O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY. W TYM ROKU ZWYCIĘŻYŁ KLUB PIŁKARSKI SARNÓW.

Puchar Wójta Gminy Psary trafił w tym roku do KP Sarnów
18

W rozgrywkach wzięło udział sześć klubów sportowych
z gminy Psary, które w wyniku losowania zostały podzielone na 2 grupy. W grupie A znalazły się: LKS Iskra Psary, LKS
Jedność Strzyżowice i KS Preczów. W grupie B zmierzyły się
ze sobą drużyny: KP Sarnów, KS Gminy Psary I i KS Gminy
Psary II. Mecze w każdej grupie odbywały się systemem
każdy z każdym.
Turniej zakończył się wygraną KP Sarnów, który w meczu finałowym pokonał LKS Jedność Strzyżowice wynikiem
4:2. W meczu o III miejsce LKS Iskra Psary wygrała 3:0 z KS
Gminy Psary II. Na V miejscu uplasował się KS Gminy Psary I,
wygrywając 5:1 z KS Preczów. Zwycięskie puchary, dyplomy
i nagrody wręczyła sportowcom sekretarz gminy Psary Mirella Barańska-Sorn. Red.
CZERWIEC 2019
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TURNIEJ FIFA
7 CZERWCA W SALI BANKIETOWE J W PSARACH
ODBYŁ SIĘ GMINNY TURNIE J FIFA NA KONSOLACH
PLAY STATION. KOLE JNY RAZ TYTUŁ MISTRZA
ZOSTAŁ OBRONIONY!

Turniej, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 30 zawodników. Tradycyjnie już turniej rozgrywany był
systemem pucharowym, według zasady „przegrany odpada”.
I miejsce, po raz trzeci z rzędu, zajął Kacper Oleks, II miejsce
wywalczył Adrian Gajos, a na III uplasował się Mateusz Osiecki. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył zawodnikom
wójt Tomasz Sadłoń. Organizatorem zawodów był Gminny
Ośrodek Kultury Gminy Psary. GOK

W turnieju wzięło udział ponad 30 zawodników

KOLEJNE SUKCESY JANKA!
M A J O W E Z W YC I Ę S T WA J A N K A KO P C I K A
P O Z W O L I ŁY M U AWA N S O WAĆ N A 3. M I E J S C E
W RANKINGU POLSKIEGO ZWIĄZKU
T E N I S O W E G O W K L A S YF I K AC J I K A D E TÓ W
D O L AT 16!

Janek w maju zagrał
dwa bardzo dobre turnieje międzynarodowe
Tennsi Europe do lat 16.
Pierwszy na kortach w
Mostostal Zabrze, gdzie
zajął III miejsce. Drugi turniej Radom Cap
rozegrał w Radomiu
i zakończył na I miejscu.
Te wygrane pozwoliły
młodemu tenisiście na
awans w rankingu Polskiego Związku Tenisowego.
Przed Jankiem pracowite wakacje, podczas
których zagra jeszcze
na turniejach w Austrii
i Czechach. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukJanek wygrał m.in Radom Cap cesów! Red.

Marcela Kruczek (redaktor naczelna)
Monika Korpak (skład)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935

WYDAWCA:
Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
tel. 32 29 44 920, fax. 32 29 44 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty,
edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów
w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności lub odmowy ich
publikacji.
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WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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SZYBKA NIEDZIELA W PSARACH - BIKE ATELIER ROAD RACE
– PRZ YJECHALI NA JLEPSI MASTERSI W KR A JU, EMERYTOWANI MISTRZOWIE, A TAK ŻE WIELU MOCNYCH
AMATORÓW. SPORO SIĘ DZIAŁO NA TR ASIE – MÓWI DARIUSZ LEŚNIE WSKI, ORGANIZ ATOR BIKE
ATELIER ROAD R ACE. 26 MA JA SZOSOWY WYŚCIG POD SZ YLDEM BIKE ATELIER ODBYŁ SIĘ JAKO
X V EDYC JA MISTRZOST W KOL ARSKICH W GMINIE PSARY. WYSTARTOWAŁO OK. 350 OSÓB.

W tegorocznym Wyścigu o Puchar Wójta Gminy Psary wzięło udział około 350 zawodników

Gdy w Giro d’Italia kolarze mierzyli się
z ostatnim etapem drugiego tygodnia
wyścigu, zacięta walka toczyła się także w Bike Atelier Road Race. Były to już
XV Mistrzostwa Kolarskie w Gminie Psary,
w których w różnych kategoriach ścigało
się ok. 350 osób. – Były grupki, ucieczki,
wiele ataków na trasie i mocne sprinty na
„kreskę”. Z pewnością nie było nudno –
mówi Grzegorz Smaczyński, organizator
wyścigu. Jego zdaniem stał on na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą choćby kolarskie sławy, które stanęły
w Psarach na starcie. – Mieliśmy wicemistrza świata, uczestników Wyścigu Pokoju, olimpiady, zwycięzcę Tour de Pologne
– wylicza. – Przyjechali najlepsi mastersi
w kraju, emerytowani mistrzowie, a także
wielu mocnych amatorów – dodaje Dariusz Leśniewski, który od lat organizuje

wyścig w Psarach.
Byli więc w Psarach tak utytułowani
kolarze jak Krzysztof Sujka, wicemistrz
świata z 1978 r., olimpijczyk z Montrealu
i Moskwy, Lechosław Michalak, zwycięzca Tour de Pologne z 1977 r., Zbigniew
Krzeszowiec, były mistrz Polski i uczestnik mistrzostw świata, zwycięzca trzech
etapów Wyścigu Pokoju, czy Adam Wolański, uczestnik Tour de Pologne, brązowy medalista mistrzostw świata masters
2018. – Cały czas są w formie, bawią się
na rowerze i prezentują wielkie umiejętności – ocenia Dariusz Leśniewski. Wyścig
przyniósł im nie tylko kolarskie emocje.
– Jak zawsze spotkały się u nas osoby,
które znają się z dawnych lat i dawnych
wspólnych tras, w Psarach mogą odnowić
swoje znajomości – tłumaczy Leśniewski.
Rywalizowano na 19-km pofałdowa-

Emocji nie brakowało w rywalizacji młodszych sportowców

nej pętli, którą w zależności od kategorii
trzeba było pokonać od jednego razu na
dystansie Hobby do trzech albo pięciu
razy (w zależności od kategorii wiekowej)
na dystansie Pro. – Trasa była selektywna
i wygrali najmocniejsi fizycznie, a także
ci z dobrą strategią w tym dniu – mówi
Dariusz Leśniewski. W Psarach ścigali się
nie tylko szosowcy, ale też zawodnicy, dla
których chlebem powszednim jest MTB,
regularnie startujący w Bike Atelier MTB
Maratonie.
Najdłuższy 95-km dystans Pro open
wygrał Michał Malejka, który wyprzedził
na finiszu Tomasza Gajaka i Michała Czaplę. 76-km trasę Pro najszybciej pokonał
Adrian Jach, przed Krystianem Pirogiem
i Adamem Wolańskim. 57-km dystans Pro
wygrał będący wciąż w znakomitej formie Lechosław Michalak, zwycięzca Tour
de Pologne z 1977 r., 2. był Adam Bercicki,
3. Grzegorz Fajkowski.
Najszybsza wśród kobiet na 57-km trasie była w Psarach Izabela Blok, na 2. miejscu uplasowała się Żaneta Juszkiewicz,
a najniższy stopień podium zajęła Izabela
Sikora.
Emocji nie brakowało również w wyścigach dziecięcych. Młodsi zawodnicy
rywalizowali w wielu kategoriach i bez
żadnych opłat wokół stadionu Iskry Psary
i w okolicznym parku. I młodsi, i starsi kolarze mogli zabrać do domu nie tylko puchary, satysfakcję z pokonania rywali czy
własnych słabości, ale też kolarską opaleniznę. Słonce uśmiechało się tego dnia
w Psarach bardzo mocno, a kolarze i kolarki odpowiadali tym samym. Bike Atelier

