
Przypomnijmy, że 29 sierpnia 2014 
r. firma LIDL Polska Sp. z o.o. nabyła od 
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa z siedzibą w Opolu ponad 19 ha 
terenu przeznaczonego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go pod usługi. Działki te zlokalizowane są 
przy drodze wojewódzkiej nr 913 naprze-
ciwko restauracji „Pod Lwem” w Gródko-
wie. W tym miejscu w czerwcu br. firma 
Budimex, na zlecenie Spółki LIDL, rozpo-
częła budowę centrum dystrybucyjnego 
o powierzchni 45 000 m², w którym pracę 
znajdzie około 220 osób. Będzie to 9. cen-
trum dystrybucyjne LIDL w Polsce.

Obecnie trwają prace nad zagospoda-
rowaniem terenu budowy oraz pierwsze 
prace ziemne związane z posadowie-
niem obiektu.

Gmina Psary odczuła już pierwsze ko-
rzyści z budowy centrum logistycznego 
LIDL, gdyż w maju ubiegłego roku na 
konto samorządu wpłynęły blisko 3 mln 
zł z tytułu tzw. renty planistycznej wpła-

conej przez Agencję Nieruchomości Rol-
nych w Opolu w wyniku sprzedaży przez 
nią działki pod przedmiotową inwestycję.

Dyrektor ds. Inwestycji Spółki Lidl 
Polska Maciej Marcinkowski bardzo 
pozytwynie wypowiada się o przepro-
wadzanej w gminie Psary inwestycji: 
„Gmina Psary jest doskonałym miejscem 
dla naszego centrum dystrybucyjnego 

zarówno pod względem lokalizacyj-
nym, jak i lokalnego rynku pracy. Przede 
wszystkim jest to miejsce optymalne 
pod kątem dystrybucji do naszej sieci 
sklepów. Z perspektywy inwestycyjnej 
wszystko przebiega bardzo dobrze, dla-
tego mamy nadzieję, że uda nam się 
otworzyć centrum dystrybucyjne już w 
przyszłym roku”. Red.
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nawcą inwestycji wartej 119 mln zł jest firma Budimex, a prace potrwają do lutego 2017 r.
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Z końcem maja zakończono, trwają-
ce od początku roku, prace związane z 
zagospodarowaniem terenu wokół bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Głównymi celami inwestycji były 
zamiar poprawy warunków do edu-
kacji dla dzieci oraz troska o wyso-
ki poziom bezpieczeństwa podczas 
zabaw, który mogła zapewnić nowa 
infrastruktura zewnętrzna. Dlatego 
efekt robót wykonywanychprzez fir-
mę Duet Usługi Drogowo-Mostowe z 
Zawiercia, na zlecenie gminy, zadowo-
li zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Zagospodarowanie terenu dooko-
ła szkoły objęło miedzy innymi: plac 
o nawierzchni z kostki, sterfę rekre-
acji po wschodniej i zachodnej stro-
nie szkoły z urządzeniami siłowni 
zewnętrznej, chodnik do boiska wielo-
funkcyjnego, ogrodzenia całego placu 
szkolnego oraz monitoring na terenie 

całej placówki szkolnej. Zwiększono 
również ilość miejsc parkingowych. 
Modernizację przeszły także schody 
prowadzące do placówki oraz dwa 
zbiorniki na ścieki sanitarne, które zo-

stały wymienione na nowe. Zrealizo-
wana inwestycja zgodnie z założenia-
mi będzie miejscem wspólnej rekreacji 
i wypoczynku, a także uzupełnieniem 
wcześniej przeprowadzonych prac 
modernizacyjnych na terenie szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Dąbiu, Grażyna Trzcionka, z zado-
woleniem oceniła przeprowadzone 
prace: „Każdego roku widzimy, jak na-
sza szkoła błyskawicznie się zmienia, 
przede wszystkim dzięki dużym inwe-
stycjom w jej infrastrukturę. W paździer-
niku odebraliśmy do użytkowania nowe 
boisko wielofunkcyjne z trybunami, 
oświetleniem i skocznią w dal. Do tego 
odnowiono i pięknie ozdobiono część 
elewacji od strony boiska. A teraz mamy 
kompleksowo zagospodarowany po-
zostały teren wokół szkoły. Te zmiany 
poprawiają znacznie bezpieczeństwo i 
komfort uczniów oraz podnoszą jakość 
naszej oferty edukacyjnej”. Red.

INwestyCJe

Siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej w Dąbiu

Przedmiotowe prace już się rozpoczę-
ły. Jako pierwszą wykonano ul. Ogrodo-
wą w Górze Siewierskiej, gdzie utwardzo-
no 180 metrów bieżących nawierzchni. 
Następnie roboty będą prowadzone na 
ul. Słonecznej w Malinowicach (na dł. ok. 
260 m), ul. Skowronków w Preczowie (400 
m), ul. Kasztanowej w Psarach (830 m) 
oraz ul. Szopena w Strzyżowicach (130 m).

Szacunkowy koszt przeprowadzonych 
prac, rozliczanych w systemie powy-
konawczym, wyniesie blisko 200 tys. zł 
brutto. Wykonawcą tego zadania została, 
wyłoniona w drodze przetargu, firma CAT 
BRUK z Bojszowa. Red.

5 dróG utwardzoNyCh kruszywem do końCa LIPCa
w tym roku łącznie około 1800 metrów bieżących dróg w gminie 

Psary zostanie utwardzonych kruszywem.

Utwardzona kruszywem ulica Ogrodowa w Górze Siewierskiej

Nowe miejsce do zabaw oraz siłownia zewnętrzna przy szkole w Dąbiu

z końcem maja zakończono prace związane z zagospodarowaniem te-
renu wokół budynku szkoły Podstawowej w dąbiu.

odmIeNIoNy tereN wokół szkoły w dąBIu
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Łącznie wykonanych zostanie 9 in-
westycji, z czego 6 dotyczy budowy no-
wych odcinków chodników z odwodnie-
niem, a pozostałe to dalsze etapy prac 
rozpoczętych w poprzednich latach. Już 
w maju rozpoczęły się roboty w Goląszy 
Bisce, po południowej stronie ul. Poczto-
wej, od wysokości wjazdu na stadion do 
końca tego obiektu sportowego. Wyko-
nano tam chodnik, a już wkrótce pojawią 
się również barierki i przepusty wodne. Z 
kolei w Dąbiu na ul. Dolnej zakończono 
przebudowę prawostronnego fragmen-
tu chodnika od ul. Pocztowej.

W Sarnowie wykonano natomiast 
nieco ponad połowę z zaplanowane-
go 237-metrowego odcinka chodnika 
z kostki betonowej od skrzyżowania ul. 
Głównej z ul. Wiejską do kościoła. Na-
wierzchnia dla pieszych na wspomnia-
nym zbiegu ulic także zostanie przebu-
dowana. Zakres prac na skrzyżowaniu 
obejmie jeszcze plantowanie i humu-
sowanie terenów w pasie drogowym, 
malowanie oznakowania poziomego, 
montaż znaków oraz lustra drogowe-
go, co poprawi bezpieczeństwo w tym 
miejscu.

Zlecono również realizację kolejnych 
etapów budowy chodników z odwod-
nieniem: w Górze Siewierskiej przy ul. 

Kościuszki, w Strzyżowicach przy ul. Bel-
nej oraz w Brzękowicach Górnych na ul. 
Szopena. W pierwszych dwóch lokaliza-
cjach prowadzone są już roboty ziemne 
związane z kanalizacją deszczową oraz 
podbudową nawierzchni dla pieszych. 
Inwestycja w Brzękowicach Górnych roz-
pocznie się wkrótce.

Z kolei w Psarach na ul. Wiejskiej w 
rejonie Prodła robotnicy wykonują pra-
ce ziemne i budują odwodnienie pasa 
drogowego. W dalszej kolejności utwar-
dzą pobocze poprzez położenie na-
wierzchni z kostki betonowej wraz z nie-
zbędnym remontem jezdni na długości 
utwardzenia. Zabudowana zostanie też 
nowa wiata przystankowa.

Również na ul. Grodzieckiej w Gród-
kowie powstanie fragment chodnika z 
kanalizacją deszczową. Przetarg na wy-
konawcę rozstrzygnięto 15 czerwca, a 

prace w tym miejscu powinny się zakoń-
czyć w ciągu 2 miesięcy od podpisania 
umowy. W planie na ten rok znajduje się 
jeszcze budowa chodnika w Preczowie 
przy ulicy Wiejskiej. Obecnie oczekuje-
my jeszcze na gotowy projekt przesta-
wienia słupów energetycznych. Jak to 
nastąpi, prawdopodobnie we wrześniu 
Powiatowy Zarząd Dróg w Rogoźniku 
ogłosi przetarg na wykonawstwo.

 Przedmiotowe inwestycje przy 
drogach powiatowych nie byłyby moż-
liwe w tak szerokim zakresie, gdyby nie 
dotacja celowa z budżetu gminy Psary 
w kwocie 500 tys. zł, która została prze-
kazana Powiatowi Będzińskiemu – za-
rządcy tych dróg. Nasz samorząd dofi-
nansowuje tego typu prace corocznie, 
głównie z uwagi na konieczność dalszej 
poprawy bezpieczeństwa drogowego 
mieszkańców. Red.

INwestyCJe

Prace przy budowie chodnika na ul. Wiejskiej w Sarnowie

PostęPy Przy BudowIe uL. BoCzNeJ I łąCzNeJ w PsaraCh

Obecnie największe postępy widać na ul. Bocznej, gdzie 
zabudowano kanalizację deszczową  i sanitarną, wykonano 
także koryto drogi, warstwę podbudowy pomocniczej z eko-
betonu i część podbudowy tłuczniowej. Prace obejmą remont 

nawierzchni od wysokości ul. Zwycięstwa (bez zjazdu z ulicy 
Zwycięstwa) do ul. Łącznej, a także budowę chodnika. Łącznie 
powstanie ok. 3530m² drogi.

Z kolei na ulicy Łącznej wykonano odwodnienie i rozpo-
częto roboty związane z kanalizacją sanitarną. W miejscu tym 
ma powstać 766 metrów nowej nawierzchni z asfaltobetonu. 
Chodnik znajdujący się już na tej ulicy zostanie miejscami po-
prawiony, a po jego przeciwległej stronie – na wzniesieniu 
ulicy Łącznej – powstanie mur oporowy, zabezpieczający 
skarpę. Ponadto zmodernizowany zostanie odcinek ulicy Łącz-
nej zlokalizowany na terenach kolejowych od zjazdu z drogi 
wojewódzkiej nr 913. W tym celu wyburzono nieużytkowany 
budynek dawnego dworca kolejowego, wycięto część drzew, 
przebudowano sieć elektryczną oraz teletechniczną. Wkrótce 
wyremontowana zostanie droga na tym odcinku o długości 
97 metrów bieżących. Przebudowane zostaną także zjazdy na 
posesje prywatne w granicach pasa drogowego i powstanie 
chodnik po stronie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Wartość opisanego zamówienia wynosi 2 128 643,12 zł brut-
to, z czego prawie połowę stanowi dotacja z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycje te zostaną 
zakończone do listopada 2016 r. Red.

w kwietniu rozpoczął się remont ul. Bocznej i łącznej 
w Psarach. Na drogach widać już pierwsze efekty prac.

Prace przy korytowaniu drogi na ul. Bocznej w Psarach

trwają prace związane z budową 
chodników w ciągu dróg powiato-
wych na terenie gminy Psary.

PowstaJą Nowe ChodNIkI dzIękI GmINNeJ dotaCJI
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Inwestycja obejmie odcinek od ul. Wiejskiej w Psarach do 
powstającego centrum logistycznego firmy DL Project Ma-
nagement S.A. Zadanie to zostanie zrealizowane przez firmę 
TRANZIT Sp. z o.o., która jest generalnym wykonawcą budo-
wy węzła komunikacyjnego w Sarnowie. Po zakończeniu bu-
dowy, wodociąg zostanie przekazany odpłatnie gminie Psary, 
zgodnie z wynegocjowaną umową, za kwotę nie wyższą niż 
319 800 zł brutto. Następnie Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Psarach rozpocznie przyłączanie posesji mieszkańców z ul. 
Akacjowej do nowej sieci wodociągowej. Red.

Jednym z remontowanych pomiesz-
czeń była sala bankietowa, w której za-
montowano nowy parkiet. Prace polega-
ły na demontażu starej podłogi w całości, 

wyrównaniu istniejącego podłoża za 
pomocą wylewki samopoziomującej, za-
kupie deszczułek, ułożeniu parkietu oraz 
pomalowaniu go.

Roboty prowadzono także w po-
mieszczeniach kuchennych, w których 
wykonano gładzie gipsowe ścian i sufi-
tów, pomalowano ściany i sufity oraz za-
montowano okap kuchenny. Gruntowny 
remont przeszły także lokale piwniczne, 
a jeden z nich zaadoptowano do gry w 
tenisa stołowego. W tych miejscach po-
łożono nowe gładzie, wykonano wylew-
ki samopoziomujące, które następnie 
pomalowano specjalną farbą do betonu. 
Ponadto wymieniono drzwi oraz prze-
budowano instalację wodną i kanaliza-
cyjną, a także wyremontowano toalety.

Na klatce schodowej prowadzącej do 
piwnicy zamontowano płytki, a ściany 
wykończono marmuritem.

Łączny koszt opisanych wyżej robót 
wyniósł: 62 325,30 zł. Red.

wiosną zakończono prace remontowe w kolejnych pomieszczeniach 
w budynku po byłej szkole w malinowicach.

koLeJNe PomIeszCzeNIa w maLINowICaCh Po remoNCIe

INwestyCJe

Nowy parkiet w sali bankietowej w Malinowicach

Już wkrótce rozpocznie się budowa nowej sieci wo-
dociągowej z rur Pe na ulicy akacjowej w Psarach na 
długości ok. 564 metrów.

wymIaNa wodoCIąGu Na uL. akaCJoweJ w PsaraCh

Prace na ul. Akacjowej w Psarach będą takie same jak te, 
które przeprowadzono na ul. Malinowickiej w Psarach 

Prawdopodobnie do końca roku powstanie pełna dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej 
numer 913 od skrzyżowania z dk78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z drogą krajową 86 w Będzinie.

PraCe Nad ProJektem BudowLaNym dw913

Przypomnijmy, że jesienią zeszłego 
roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach podpisał umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z peł-
nieniem nadzoru autorskiego na wspo-
mniane zadanie z firmą ILF Consulting 
Engineers Polska Sp. z o.o. Wykonawca 
dostarczył już wstępny projekt przebu-
dowy. Z kolei Zarząd Dróg Woj. jest na 
etapie uzyskiwania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, a następnym 

krokiem będzie pozwolenie wodno-
-prawne. W okolicach września ma być 
gotowa dokumentacja do wniosku o wy-
danie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (tzw. ZRiD). Zakoń-
czenie prac nad projektem ma nastąpić, 
zgodnie z umową, do 30 grudnia br.

Projektowana jezdnia asfaltowa bę-
dzie miała 7 m szerokości, a na całej dłu-
gości powstanie ciąg pieszo-rowerowy, 
przebudowane zostaną skrzyżowania, 
które obecnie nie spełniają norm bezpie-
czeństwa, powstanie też odwodnienie.

Szybkie powstanie wyżej wspomnia-
nego projektu jest kluczowe, aby Mar-
szałek Województwa Śląskiego mógł 
otrzymać unijne dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Zadanie to znajduje się już na 
wstępnej liście projektów kluczowych, 
które mają szansę na realizację przy 85% 
dotacji unijnej. Szacunkowa wartość całe-
go przedsięwzięcia budowlanego wyno-
si 77 mln zł, z czego potencjalne dofinan-
sowanie wyniosłoby ok. 61,6 mln zł.

Przygotowanie projektu budowlane-
go i starania o uzyskanie dotacji na in-
westycję nie byłyby możliwe, gdyby nie 
wcześniejsze wspólne działania gmin, 
przez które przebiega DW913. Samorzą-
dy te, z Gminą Psary jako liderem porozu-
mienia, zdecydowały się pokryć w 2014 r. 
koszty wykonania koncepcji przebudo-
wy tego szlaku komunikacyjnego, która 
posłużyła do przygotowania przetargu 
na wykonawstwo projektu budowlane-
go. Red.
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wkrótCe NaBór Na wykoNawCów termomoderNIzaCJI domów

Nabór ofert od wykonawców będzie 
prowadzony w trybie ciągłym. Wykonaw-
ca (tj. podmiot gospodarczy świadczący 
odpowiednie usługi budowlane), który 
chce się zgłosić do Programu, będzie mu-
siał wykazać się:
- odpowiednim doświadczeniem, zaso-
bami organizacyjnymi, technicznymi i 
ludzkimi w celu sprawnego wykonywania 
termomodernizacji budynków mieszk.,
- faktem niezalegania z należnościami 
wobec ZUS oraz US,
- posiadaniem obowiązującej i opłaconej 
polisy potwierdzającej fakt ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej w za-
kresie prowadzonej działalności na mini-
malną wartość 50 000 PLN. 

Ponadto wykonawca będzie zobowią-
zany do złożenia oświadczenia o udziele-
niu gwarancji na wykonane przez siebie 
roboty.

Wykonawca, który spełnia warunki 
określone w ogłoszeniu o naborze oraz 
w Regulaminie udzielania osobom fi-
zycznym dotacji celowej do wykonania 
termomodernizacji budynków mieszkal-

nych w „Programie Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie Gminy Psary na lata 
2015-2025”, zostanie wpisany przez Gmi-
nę Psary i Operatora (tj. wybrany przez 
Gminę Psary podmiot, posiadający wszel-
kie upoważnienia Gminy do realizacji 
Programu) na listę podmiotów świadczą-
cych usługi polegające na wykonywaniu 
termomodernizacji w ramach Programu. 

Mieszkaniec, na podstawie przedstawio-
nego przez wykonawcę kosztorysu, sam 
będzie decydował, który przedsiębior-
ca przeprowadzi termomodernizację 
domu jednorodzinnego. Wykonawca po 
zakończeniu prac, potwierdzonych pro-
tokołem odbioru robót, wystawi miesz-
kańcowi fakturę VAT, w wysokości zgod-

Termomodernizacja to podstawa energooszczędnego domu

sezon wiosenno-letni sprzyja remontom cząstkowym dróg. w ciągu ostatnich kilku tygodni wykonano 
nową nakładkę asfaltową na ul. kwiatowej w Gródkowie o powierzchni 372 m2 oraz naprawiono ok. 2000 m2 
nawierzchni na ponad 20 odcinkach innych dróg.

NaPrawy dróG GmINNyCh

Remont na ul. Kwiatowej w Gródko-
wie obejmował między innymi: mecha-
niczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową istniejącej nawierzchni 
z destruktu asfaltowego, wykonanie 
warstwy wyrównawczej z betonu asfal-
towego oraz wykonanie warstwy ście-
ralnej o grubości 5 cm. Prace te zostały 
wykonane na zlecenie Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Psarach przez kon-
sorcjum firm: LIBUD ASFALTOWY Sp. 
z o.o. oraz P.P.U.H. LIBUD S.C. Liberda 
Adam i Jacek z Sosnowca. Koszt prac 
wyniósł 13 064,64 zł brutto.

Ponadto przeprowadzono remon-
ty cząstkowe nawierzchni bitumicznej 
grysem i emulsją pod ciśnieniem z re-
montera. Tego typu naprawy objęły 
łącznie odcinki 24 ulic o powierzchni 
ok. 2000 m2, w tym: w Malinowicach 
– ul. Brzozową i ul. Bory, w Dąbiu – ul. 
Pocztową (parking OSP Dąbie), w Sar-
nowie – ul. Jasną, ul. Spacerową, ul. 
Kamienną, ul. Starą, ul. Browarną, ul. 
Krótką, ul. Gruntową, ul. Poprzeczną, 

ul. Leśną, ul. Źródlaną, ul. Środkową i ul. 
Parkową, w Preczowie – ul. Sosnową, ul. 
Brzeźną, ul. Jaworową, w Psarach – ul. 
Leśną, w Gródkowie – ul. Wschodnią, w 
Strzyżowicach – ul. Cichą, a także par-
king przy remizie OSP Góra Siewierska i 
ulicę na Brzękowickim Wale.

Z kolei w trakcie realizacji znajdują 
się remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznej – naprawy ubytków na-

wierzchni wykonanej z asfaltobetonu 
– o powierzchni ok. 170m2, które do-
tyczą odcinków dróg na następujących 
ulicach: w Sarnowie – ul. Główna i ul. 
Szkolna, w Preczowie – ul. Wiejska oraz 
ul. Polna, w Strzyżowicach – ul. Szope-
na, w Górze Siewierskiej – ul. Ogrodo-
wa, w Psarach – ul. Kolejowa, a ponadto 
ulica w Dąbiu Chrobakowym. Red.

Ulica Kwiatowa w Gródkowie po remoncie

Gmina Psary w najbliższym czasie będzie ogłaszać nabór wykonawców na termomodernizację budynków 
mieszkalnych mieszkańców Gminy tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach 
„Programu ograniczenia Niskiej emisji na terenie Gminy Psary”.

c.d. na str. 6
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nej z kosztorysem zatwierdzonym przez 
mieszkańca oraz Operatora. Przyznaną 
mieszkańcowi dotację, gmina przekazuje 
bezpośrednio na konto bankowe wyko-
nawcy wskazane na fakturze. Szczegóło-
wy proces dokonania rozliczenia regulo-
wać będzie umowa na wykonanie prac 
termomodernizacyjnych.

Przypominamy: termoizolacja bu-
dynków indywidualnych to projekt re-
alizowany w ramach „Programu Ogra-
niczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Psary”, współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach oraz środków budżetu gminy. 
Celem projektu jest zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do powie-
trza z procesów spalania paliw stałych w 
budynkach jednorodzinnych. Wysokość 

dofinansowania wyniesie do 80%, ale nie 
więcej niż 40 000 zł. Program realizowany 
będzie poprzez:
a) docieplenie ścian – dofinansowanie 
maksymalne 16 000 zł,
b) docieplenie stropów lub dachów – do-
tacja max. 9 600 zł,
c) wymianę okien – dotacja max. 14 400 zł.

Uzyskanie dotacji do termomoderni-
zacji budynku możliwe jest w przypadku, 
gdy mieszkaniec:

- posiada w budynku wyłącznie eko-
logiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, 
kocioł na biomasę lub inne odnawialne 
źródło energii)

- lub zobowiąże się do fizycznej li-
kwidacji posiadanego kotła na paliwo 
węglowe (co zostanie potwierdzone sto-
sownym dokumentem np. protokołem 
likwidacji, kartą przekazania odpadu) i 

zobliguje się do instalacji kotła gazowego 
lub na biomasę w ramach drugiego pro-
jektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji 
poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę 
instalacji odnawialnych źródeł energii w 
budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych na terenie Gminy Psary”, lub instala-
cję przeprowadzi samodzielnie na własny 
koszt w ciągu jednego roku od daty za-
kończenia termomodernizacji.

Zachęcamy mieszkańców do przeka-
zania powyższych informacji potencjal-
nym wykonawcom, którzy są w stanie 
prawidłowo i rzetelnie przeprowadzić 
prace termomodernizacyjne budynków 
naszych mieszkańców. Potencjalnych 
wykonawców zachęcamy do śledzenia 
ogłoszeń gminnych na stronie www.psa-
ry.pl oraz na bip.psary.pl

Referat Rozwoju i Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych 

INFormaCJe
c.d. ze str. 5 „Wkrótce nabór na wykonawców termomodernizacji”

aBsoLutorIum dLa wóJta za doBrze wykoNaNy Budżet

Chociaż ubiegły rok pożegnaliśmy już 
dobre 6 miesięcy temu to dopiero teraz 
przyszedł czas na jego pełne finansowe 
podsumowanie. Na sesji Rady Gminy 
Psary 23 czerwca radni, po zapoznaniu 
się z pozytywnymi opiniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewi-
zyjnej na temat realizacji budżetu gminy 
za 2014 r., jednogłośnie podjęli uchwałę 
o udzieleniu Wójtowi Gminy Psary abso-
lutorium.

Budżet 2015 roku był pod wieloma 
względami historyczny. Po raz pierwszy 
dochody gminy przekroczyły, i to znacz-
nie, barierę 40 mln zł – ostatecznie wynio-
sły 45 787 744 zł. Rekordowe były również 
wydatki na inwestycje, czyli majątkowe, 
które sięgnęły aż 13,2 mln zł, co stano-
wiło prawie 32% wszystkich wydatków 
budżetu gminy. Jest to niezwykle wysoki 
wskaźnik w skali całego kraju, oznacza-
jący, że samorząd przeznacza bardzo 
duże środki na inwestycje budowlane 
dla mieszkańców w porównaniu z innymi 
wydatkami bieżącymi. Dla porównania, 
wśród wszystkich miast i gmin w powie-
cie będzińskim, tylko duża Czeladź miała 
nieznacznie większe wydatki majątkowe. 
Na uwagę zasługuje także fakt, że już pią-
ty rok z rzędu zadłużenie gminy z tytułu 
kredytów długoterminowych zmalało, 
rok do roku, o 1,162 mln zł. Dług ten wy-
niósł na koniec 2015 r. nieco ponad 6,6 
mln zł, co stanowiło jedynie 14,5% wy-

konanych dochodów gminy w ubiegłym 
roku. Co ważne, pomimo rekordowych 
wydatków inwestycyjnych, samorząd nie 
musiał wspierać się w 2015 roku żadnym 
komercyjnym kredytem bankowym.

Kluczowe znaczenie, dla osiągnięcia 
takich wskaźników, miały wyjątkowo wy-
sokie dochody gminy. Psarski samorząd 
odnotował duże wpływy z tytułu tzw. 
renty planistycznej w wyniku sprzeda-
ży działki w Gródkowie przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych w Opolu firmie 
LIDL Polska Sp. z o.o. – to blisko 3 mln zł 
dochodu w 2015 r. To właśnie dzięki nim 
gmina zanotowała rekordową nadwyżkę 
operacyjną, czyli różnicę pomiędzy do-
chodami bieżącymi a wydatkami bieżą-
cymi, w wysokości 8,1 mln zł. Znaczące 
były również dotacje ze środków unij-

nych i krajowych – aż 7,7 mln zł, a także 
dochody ze sprzedaży gminnych działek 
budowlanych – 1,4 mln zł.

To właśnie dzięki tym wyjątkowym 
dochodom udało się bezproblemowo 
sfinansować inwestycje warte ponad 13 
mln zł. Wśród nich znalazło się między 
innymi kilka dużych przedsięwzięć dro-
gowych i wodociągowych: komplekso-
wa przebudowa ponad kilometra drogi 
na ul. Szkolnej w Preczowie, stworzenie 
łącznika pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 
Szopena w Górze Siewierskiej, budo-
wa ul. Zielonej w Malinowicach, zakoń-
czenie wymiany sieci wodociągowej 
w Psarach przy ul. Łącznej, Bocznej, 
Grabowej, Kamiennej, Gródkowskiej i 
Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. 

Czerwiec to miesiąc, w którym radni rady Gminy tradycyjnie głosują nad udzieleniem absolutorium wójtowi 
za realizację budżetu gminy za poprzedni rok. Na ostatniej sesji rady Gminy, po raz szósty z rzędu, radni jed-
nogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

c.d. na str. 7

Wójt podczas sesji, na której uzyskał absolutorium
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Spotkanie rozpoczął uroczyście druh 
Marian Kozieł. W zjeździe udział wzięli 
między innymi: Waldemar Andzel – Po-
seł na Sejm RP, przedstawiciel Posłanki 
na Sejm RP Barbary Chrobak, druh Mar-
cin Góralczyk – Wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego, druh Zdzisław 
Banaś – Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Będzinie i jednocze-
śnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, 
Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary oraz 
dotychczasowy Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP, kpt. Szy-
mon Gwóźdź – przedstawiciel Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, 
Kapelan Gminny ks. Włodzimierz Sęk, 
Zastępca Wójta Gminy Psary Marta Szy-
miec, Sekretarz Mirella Barańska-Sorn, 
Skarbnik Joanna Przybyłek, delegaci, 
przedstawiciele do Zarządu Gminnego i 
zaproszeni druhowie – członkowie ustę-
pującego Zarządu.

Obradom przewodniczył druh Paweł 
Kubica, który poprowadził zjazd zgod-
nie z porządkiem obrad i regulaminem 
związku. Celem spotkania było podsu-
mowanie 5-letniej działalności zarządu, 
wybór nowych władz oddziału gmin-

nego organizacji oraz przedstawicieli i 
delegatów na zjazd powiatowy ZOSP RP.

Podczas zebrania wręczono odzna-
czenia dla druhów z terenu gminy Psa-
ry. I tak, Uchwałą Zarządu Głównego, 
„Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza” za szczególne zasługi dla 
Związku OSP RP odznaczono druha Eu-
geniusza Niedbała z jednostki OSP Dą-
bie, który jest jednym z najstarszych stra-
żaków-ochotników w gminie i kończy 
w tym roku 91 lat. Natomiast „Złotym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa”, 
na mocy uchwały Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego, odznaczono druha An-
drzeja Jakóbczyka z OSP Preczów.

Podczas zjazdu odbyły się również 
wybory Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP, w wyniku których na stanowi-
sko Prezesa wybrano Wójta Gminy Psa-
ry Tomasza Sadłonia, zaś na stanowiska 
Wiceprezesów: Wojciecha Kameckiego 
oraz Tadeusza Bacię. Pozostałe funkcje w 
prezydium objęli: Tomasz Kot – Komen-
dant Gminny, Jarosław Nowak – Sekre-
tarz, Tomasz Ślęczka – Skarbnik, Paweł 
Kubica – członek Prezydium. Z kolei 
członkami zarządu zostali: Marian Kozieł, 
Tomasz Barański, Kazimierz Kocot, Marek 

INFormaCJe

21 maja 2016 r. w sali bankietowej ochotniczej straży Pożarnej w dąbiu odbył się XI zjazd oddziału Gmin-
nego związku ochotniczych straży Pożarnych rP w Psarach. 

XI zJazd oddzIału GmINNeGo zwIązku osP rP w GmINIe Psary

Nowy Zarząd Gminego Zwiazku OSP RP w gminie Psary

Belnej, budowa chodników z odwod-
nieniem przy drogach powiatowych 
z gminną dotacją blisko 900 tys. zł, 
wykonanie ciągu pieszo-rowerowego 
między DK86 a ul. Szkolną w Sarnowie. 
W ramach ubiegłorocznych inwestycji 
zrealizowano także pięć przedsięwzięć 
związanych z lepszym wykorzystaniem 
przestrzeni publicznej na cele rekreacyj-
ne, sportowe i kulturalne mieszkańców 

– zagospodarowano tereny przy kaplicy 
w Malinowicach, boisku Błyskawicy i na 
placu strażackim w Preczowie, otocze-
nie stadionu Iskry Psary, a także teren 
za budynkiem byłej szkoły w Goląszy 
Górnej. Powstało boisko wielofunkcyj-
ne przy szkole w Dąbiu, wyremonto-
wano sale gimnastyczne w Psarach i 
Sarnowie oraz szatnię piłkarską w Górze 
Siewierskiej. Mówiąc o dużych przedsię-

wzięciach należy jeszcze wspomnieć, 
że ponad 672 tys. zł przeznaczono na 
zakup i montaż aż 131 komputerów, 
które samorząd przekazał do szkół oraz 
wybranych rodzin z naszej gminy w ra-
mach projektu „Równe szanse na starcie 
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu w Gminie Psary”. Oprócz tego, w 
2015 roku zakontraktowano do wyko-
nania 40 projektów budowlanych dla 
przyszłych zadań inwestycyjnych oraz 
zrealizowano wiele innych ważnych, 
choć mniejszych przedsięwzięć.

Na zakończenie należy podkreślić, iż 
stale poprawiająca się sytuacja finansowa 
samorządu, czego dowodem są ubiegło-
roczne wskaźniki, sprzyja optymistycz-
nemu i racjonalnemu wydatkowani środ-
ków w roku bieżącym, z uwzględnieniem 
podobnego zakresu na inwestycje. Ma to 
także przełożenie na długofalowe plano-
wanie takich dużych zadań inwestycyj-
nych jak budowa kanalizacji, która – przy 
niskich dochodach i braku uporządko-
wania gospodarki finansowej – byłaby 
po prostu niemożliwa do realizacji. Red.

c.d. ze str. 6 „Absolutorium dla Wójta za dobrze wykonany budżet”

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium

c.d. na str. 8
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Kotuła, Sergiusz Cichoń, Łukasz Janota, 
Marcin Wilczek, Grzegorz Flak, Rajmund 
Drogosz, Jacenty Kubica, Piotr Madej, 
Mateusz Smoczyński.

Dokonano także wyboru Komisji Re-
wizyjnej Oddziału, w skład której weszli: 
Przewodniczący – Marcin Buczyński, 
Wiceprzewodniczący – Łukasz Rachwał, 
Sekretarz – Dorota Konieczny, członko-
wie – Dariusz Kościński i Zbigniew Nykiel.

Ponadto dokonano wyboru przed-
stawicieli do Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP: Tadeusza Bacię, Woj-
ciecha Kameckiego, Mariana Kozieła, 
Pawła Kubicę, Tomasza Sadłonia i Mar-
cina Wilczka.

Delegatami na zaplanowany listo-
padowy zjazd oddziału powiatowego 
zostali: Tomasz Sadłoń, Marian Kozieł, 
Marcin Buczyński, Mateusz Smoczyński, 

Kazimierz Kocot, Tomasz Kot, Kościński 
Dariusz.

Pod koniec zebrania nowo wybrany 
Prezes Gminnego Oddziału ZOSP RP To-
masz Sadłoń podziękował ustępującemu 
Prezesowi druhowi Marianowi Koziełowi 
za 18-letnią pracę we władzach Związku, 
a Zjazd uhonorował go, nadając mu tytuł 
„Prezesa Honorowego” Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP. Red.

INFormaCJe

korzystaNIe z karty ŚkuP w komuNIkaCJI kzk GoP
Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to wspólny projekt 
KZK GOP oraz dwudziestu jeden gmin aglomeracji śląskiej. 
Karty ŚKUP można używać jako biletu komunikacji miej-
skiej we wszystkich środkach transportu kursujących na 
zlecenie KZK GOP. Można nią także płacić za niektóre usługi 
publiczne w wybranych miastach.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Tańsze bilety, obsługa przez Internet, większy wybór biletów 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb to główne zalety 
korzystania z Karty ŚKUP w komunikacji miejskiej KZK GOP. Karta 
może być nośnikiem biletu elektronicznego; można na niej zapi-
sywać bilety okresowe oraz płacić nią za przejazdy jednorazowe. 
W przypadku biletów jednorazowych do wyboru są dwie taryfy: 
strefowo-czasowa oraz odległościowa.
ŚKUP jest kartą zbliżeniową. Aby jej użyć, wystarczy przyłożyć ją 
do czytnika. W przypadku karty ŚKUP obowiązkowe jest jej przy-
kładanie przy każdym wejściu do pojazdu. Zgodnie z taryfą, aby 
uzyskać prawo do przejazdu, muszą być spełnione łącznie dwa 
warunki: posiadanie biletu oraz rejestracja przejazdu poprzez 
sczytanie karty przy wejściu. Aby w pełni wykorzystać zalety 
ŚKUP w komunikacji, warto zawsze dwukrotnie kasować kartę – 
przy wejściu i wyjściu. Jest to tzw. model „check-in – check-out”.

KARTA ZAMIAST NIEKTÓRYCH BILETÓW PAPIEROWYCH
Od 1 maja br. części papierowych biletów okresowych w KZK 
GOP już nie ma. Chcąc jeździć komunikacją miejską z biletem 
średnio- i długookresowym, trzeba posiadać kartę ŚKUP. Chodzi 
konkretnie o bilety 24- i 48-godzinne, 5-, 7- i 14-dniowe, bilety 
wakacyjne, szkolne, miesięczne na okaziciela i kwartalne. Bilety 
jednorazowe mają pozostać, a imienne bilety miesięczne są suk-
cesywnie wycofywane.

JAK WYROBIĆ KARTĘ?
Kartę ŚKUP można wyrabiać już od października 2015 roku. 
Użytkownicy mają do wyboru dwa typy kart: spersonalizowaną 
(„imienną”) i niespersonalizowaną („na okaziciela”).
KARTA SPERSONALIZOWANA – zawierająca dane identyfika-
cyjne użytkownika. Może z niej korzystać wyłącznie posiadacz 
karty. Można na niej kodować wszystkie rodzaje biletów okreso-
wych imiennych.
KARTA NIESPERSONALIZOWANA – niezawierająca danych oso-
bowych. Może z niej korzystać każda osoba, która w danej chwili 

dysponuje kartą. Można na niej kodować wyłącznie bilety okre-
sowe na okaziciela.
Karty spersonalizowane można wyrabiać w Punktach Obsługi 
Klienta oraz przez Internet na www.kartaskup.pl. KZK GOP uru-
chomił również możliwość składania wniosków o kartę w wybra-
nych Punktach Obsługi Pasażera (w Katowicach, Sosnowcu oraz 
w Chorzowie), a także w punktach mobilnych. Do wniosku o wy-
danie karty niezbędne jest dołączenie fotografii (np. z dowodu) 
– można ją też wykonać bezpłatnie w punkcie stacjonarnym. Ko-
niecznie pamiętajmy także o dokumencie tożsamości – potrzeb-
nym w celu weryfikacji danych. Standardowy czas oczekiwania 
na kartę to 1 dzień roboczy. Jest ona wydawana bezpłatnie! Na-
tomiast karty niespersonalizowane można odbierać od ręki w 
tych samych Punktach Obsługi Klienta, w Punktach Obsługi Pa-
sażera, automatach biletowych ŚKUP oraz w punktach sprzeda-
ży zlokalizowanych w prywatnych placówkach usługowo-han-
dlowych (np. kioskach, sklepach). Karta niespersonalizowana 
wydawana jest za kaucją zwrotną w wysokości 20 zł.

NAJBLIŻSZE PUNKTY OBSŁUGI i SPRZEDAŻY
Najbliższe Punkty Obsługi Klienta: Będzin, ul. Piłsudskiego 8 (Kol-
porter), Czeladź, ul. Będzińska 80 (Kolporter), Dabrowa Górni-
cza, ul. 3 Maja 16, ul. Adamieckiego 11A/1. Pełna lista wszystkich 
punktów dostępna jest na stronie www.kartaskup.pl
Najbliższe punkty sprzedaży w naszej gminie: PSARY – ul. Łączna 
1 (FPHU Banasik Grzegorz), ul. Szkolna 93 (Sklep Ogólnospożyw-
czy Teresa Bochenek), ul. Wiejska 67 (punkt partnerski RUCH), 
GÓRA SIEWIERSKA – ul. Ogrodowa (FPHU Banasik Grzegorz). W 
punktach sprzedaży można zakodować bilet na karcie („dołado-
wać” kartę) lub uzyskać kartę niespersonalizowaną.

JAK DOŁADOWAĆ KARTĘ?
Przed pierwszym użyciem kartę należy zasilić wybraną kwotą, z 
której można korzystać później podczas płacenia za konkretne 
usługi, np. przejazd autobusem, zakup biletu okresowego. Kartę 
zasila się gotówką i kartą płatniczą w Punktach Obsługi Klienta, 
Punktach Obsługi Pasażera i poprzez stacjonarne automaty lub 
za pomocą przelewów bankowych na www.kartaskup.pl.
Projekt ŚKUP otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego lata 2007-2013. Więcej 
informacji o karcie: www.kartaskup.pl

aPeL o raCJoNaLNe użytkowaNIe wody w okresIe LetNIm
Wysoka temperatura powietrza sprzyja większemu zużyciu wody, dlatego też apelujemy, aby w okresie letnim 

racjonalnie korzystać z tego cennego zasobu, który nie jest nieograniczony. 
Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może w skrajnym przypadku doprowadzić do pogorszenia 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W celu uniknięcia spadku ciśnienia wody w sieci prosimy, aby w okresie letnim w godz. 
15:00 – 23:00, o ile to możliwe, korzystać z wody tylko w celach socjalno-bytowych.

To znaczy, że pozostałe czynności takie, jak: podlewanie i zraszanie trawników, klombów, ogrodów warzywnych; podlewa-
nie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych; podlewanie folii i szklarni ogrodowych; napełnianie przydomowych base-
nów; mycie pojazdów itp. – najlepiej wykonywać do wczesnych godzin popołudniowych.

c.d. ze str. 7 „XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w gminie Psary”



Pierwszy dzień czerwca to święto każ-
dego dziecka. Powinien być on wyjąt-
kowy, zarówno dla  najmłodszych, jak i 
nieco starszych.  Z tej okazji  Rada Rodzi-

ców  Szkoły Podstawowej w Gródkowie 
przygotowała miłą niespodziankę dla 
swoich pociech -  imprezę plenerową, 
podczas której nie brakowało cieka-

wych atrakcji i konkurencji sportowych. 
Klauni zabawiali  różnorodnymi grami 
i zabawami, puszczali bańki mydlane. 
Chętne dzieci mogły pomalować swoje 
twarze, zmieniając się w bajkowe po-
stacie. Dmuchane zamki i zjeżdżalnie 
wzbudzały wśród uczestników najwię-
cej radości. Całej imprezie towarzyszyła 
muzyka dyskotekowa, więc nasze szkol-
ne cheerleaderki zaprezentowały naj-
nowsze układy taneczne, co zmotywo-
wało pozostałych uczniów do wspólnej 
zabawy.   Uczestnikom  dopisywał dobry 
humor, a z buzi nie schodził uśmiech. Na 
zakończenie  każdy  został  poczęstowa-
ny słodką watą cukrową. Ten wyjątkowy 
dzień upłynął w miłej i przyjemnej at-
mosferze. SP Gródków

mILIoN marzeń w szkoLe PodstawoweJ w GródkowIe

NaJważNIeJszy dzIeń NaszyCh uCzNIów

Szkoła Podstawowa w Gródkowie 
przystąpiła do 8.edycji konkursu „ Ku-
mulacja Dobrej Woli”. Projekt polega na 
uatrakcyjnieniu zajęć w świetlicy szkol-

nej, z których korzystają uczniowie, 
zwłaszcza ci najmłodsi. Dzięki Fundacji 
szkoła została doposażona w atrakcyjne 
gry, materiały plastyczne i klocki, które 

umożliwiają rozwój  zdolności i zaintere-
sowań dzieci.  Roześmiane, pomalowane 
dziecięce buzie, mnóstwo wspaniałej 
zabawy podczas gier i różnorodnych 
konkurencji - tak w skrócie opisać można 
zajęcia  w Szkole Podstawowej w Gród-
kowie, które w ramach projektu „Kumu-
lacja Dobrej Woli” przygotowali wolon-
tariusze LOTTO z Katowic. Podczas akcji  
uczniowie, nauczyciele oraz wolontariu-
sze spędzili aktywnie czas w radosnej  i 
życzliwej atmosferze. W ramach projektu 
20 czerwca  została zorganizowana wy-
cieczka edukacyjna na Jurę Krakowsko-
-Częstochowską. SP GródkówPrzyjaciele gier planszowych

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary Nr 47 / VI / 2015/2016

Zakładamy zielony kącik

Pisanie wierszy to dość trudne zada-
nie. Na początku brzmi łatwo, lecz 
gdy zaczniemy się nad tym zastana-
wiać, okazuje się, że jest ono bardziej 
skomplikowane. Mimo to niektórym w 
dość prosty i przyjemny sposób udaje 
się stworzyć magiczny zestaw słów, 
który przenosi nas w świat poezji. W 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
2 w Sarnowie Roksana Wilmowska, 
uczennica klasy piątej już wielokrot-
nie udowodniła swoim zapałem i kre-
atywnością talent pisarski. Po raz ko-
lejny jej twórczość została doceniona 
przez niezależne jury, które przyznało 
jej I miejsce w Wojewódzkim Konkur-

sie Literacko-Plastycznym pt. „Aktyw-
ność-receptą na szczęście”.
Natomiast Magdalena Paliga otrzy-
mała wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficzno-Literackim 
pt.” Zamknij w kadrze, opowiedz pió-
rem”. Gratulujemy. 

SP Sarnów

koLeJNe sukCesy w szkoLe PodstawoweJ w sarNowIe
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Mama, mamusia, mateńka to słowa, 
które każdemu dziecku towarzyszą 
przez całe życie. Dlatego warto doło-
żyć starań by Dzień Matki - wyjątko-
we święto przypadające 26 maja było 
dniem szczególnym. Pamiętając o tym, 
przedszkolaki oraz uczniowie klas I i III  
w podziękowaniu za opiekę, wychowa-
nie i miłość przygotowały dla swoich 
mam przedstawienia. Trochę inaczej 
to święto przebiegało w klasie II b. Dru-
goklasiści postanowili  uczcić oboje ro-
dziców organizując Dzień Mamy i Taty. 
Przygotowali przedstawienie w formie 
rozprawy sądowej, która miała rozstrzy-
gnąć problem „Kto ważniejszy jest dla 
dziecka mama czy tata?” Oczywiście 
odpowiedź mogła być tylko jedna – 
oboje są tak samo potrzebni dziecku. 
Występy wszystkich dzieci spotkały się 

z dużym uznaniem. Zarówno mamom 
jak i ojcom łzy wzruszenia kręciły się 
w oku, a oklaskom nie było końca. Wy-
stępy zakończyło gromkie „Sto lat”, po 
którym dzieci wręczały samodzielnie 
przygotowane laurki i prezenty. 

Już kilka dni po tym święcie przypa-
da kolejne, o którym zawsze pamięta-
ją wszyscy dorośli  - Dzień Dziecka. To 
najradośniejsze święto ze wszystkich. 
Również tego dnia w Szkole Podstawo-
wej w Dąbiu, jak co roku nie zabrakło 
atrakcji. Dzień rozpoczął się apelem 

podczas którego pani dyrektor złożyła 
wszystkim milusińskim najserdeczniej-
sze życzenia z okazji ich święta. Zajęcia 
miały charakter sportowy, zabawowy, 
nawiązywały do radosnego święta. 
Wiele czasu przedszkolaki i uczniowie 
spędzili na boisku, placu zabaw i siłow-
ni. Najmłodsi obejrzeli przedstawienie 
teatralne „Kot w butach”. Pogoda do-
pisała, a upominki w postaci lodów dla 
wszystkich były wspaniałym dopełnie-
niem całego radosnego dnia. SP Dąbie

korowód BaŚNIowyCh PostaCI
w sarNowIe
I Edycja Korowodu Postaci Ba-

śniowych wyruszyła 10 maja 2016r.o 
godz.10.30 z boiska sportowego przy 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 
2 w Sarnowie. Przemarsz barwnych 
postaci światowych baśni  przeszedł 
ulicami Sarnowa, aby w ten sposób 
zachęcać wszystkich do czytania ksią-
żek. Wzięli w nim  udział uczniowie 

klas I-VI, przedszkolaki oraz nauczy-
ciele. Kolorowe transparenty z hasła-
mi  promującymi  czytelnictwo zostały 
wykonane przez uczniów i przyciąga-
ły uwagę przechodniów. Tradycyjnie 
maj to miesiąc poświęcony książce 
i czytelnictwu. Pomysłodawczynią 
tego przedsięwzięcia jest Pani Halina 
Piech-Ciężadło. ZSP nr 2 w Sarnowie.

23 maja 2016 r. w Powiatowym Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Będzinie 
odbyło się podsumowanie konkursu 
literackiego pt. ,,Literacka zimówka”, 
który polegał na napisaniu zimowej  
opowieści. Zima jest tajemniczą porą 
roku, o ,,klimatycznym” charakterze, nic 
więc dziwnego, że taka tematyka przy-
padła do gustu uczniom z Gimnazjum 
w Psarach, którzy swoim pracom nadali 
oryginalny, czasami mroczny i przepeł-
niony grozą wyraz. Śmiało można po-

wiedzieć, że mury naszej szkoły wręcz 
,,pękają” od ambicji uzdolnionych w 
różnych dziedzinach gimnazjalistów 
oraz ich pomysłowości, która przekra-
cza horyzonty wyobraźni. 

Pierwsze miejsce (ex aequo) zajęły 
Joanna Kita i Weronika Mańka, dru-
gie miejsce ( również ex aequo) -  Do-
minika Knapik wraz z Alicją Galeją, a 
trzecie miejsce zdobył J. Skórka. Warto 
zauważyć, że czworo z nagrodzonych, 
to uczniowie naszego gimnazjum. 

Laureatów pierwszego miejsca uhono-
rowano nagrodami oraz krótkimi pre-
zentacjami ich autorskich dzieł. Komi-
sja i niezależni obserwatorzy wyrażali 
pozytywne opinie odnośnie utworów, 
chwalili twórczość, docenili wkład pra-
cy i wysiłek początkujących literatów. 

Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie 
nie spoczną na laurach i będą dalej roz-
wijać swoje pasje. Weronika Mańka, 
Gimnazjum w Psarach

Głos szkoLNy

26 maja i 23 czerwca to szczególne dni 
tych miesięcy, ponieważ swoje święto 
obchodzą najwspanialsze i najważniej-
sze osoby  w  życiu dziecka – Mama i Tata.

Z tej okazji 6 czerwca uczniowie klas  
pierwszych i drugich ze Szkoły Podsta-
wowej w Gródkowie, aby wyrazić swoją 

ogromną miłość i szacunek oraz po-
dziękować za trud, poświęcenie i troskę 
przygotowali dla RODZICÓW wspaniały 
program  artystyczny. 

Podczas występu dzieci recytowały 
wiersze, składały życzenia oraz śpiewały 
i tańczyły. Rodzice nie kryli emocji i wzru-

szeń, a niektórym  nawet  zakręciła się 
łezka w  oku. 

Po części artystycznej dzieci wręczyły 
przygotowane przez siebie laurki i pre-
zent – serce oklejone wiórkami drzewa 
osikowego. Uściskom i całusom  nie było 
końca. SP Gródków

dzIeń mamy I taty

sztuka Jest NaJBardzIeJ INteNsywNą Formą
INdywIduaLIzmu, Jaką kIedykoLwIek zNał ŚwIat

Występy uczniów

mama, tata I Ja

Uczestnicy projektu
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18 maja w Szkole Podstawowej w 
Dąbiu odbyła się IV edycja Gminne-
go Konkursu Regionalnego, które-
go mottem przewodnim były słowa 
“Pamięć jest niezbędnym składni-
kiem małej ojczyzny”. Konkurs roz-
począł się koncertem życzeń dla 
władz samorządowych, przedsta-
wicieli jednostek kulturalnych z na-
szej gminy, nauczycieli i uczniów. 
Występy  wokalne przygotowane 
zostały przez uczniów klas II, III i IV, 
ubranych w stroje nawiązujące do 
zagłębiowskich ubiorów regional-
nych. Rozgrywki były bardzo emo-
cjonujące. Drużyny ze szkół podsta-
wowych z naszej gminy wykazać się 
musiały ogólną wiedzą o Zagłębiu 
Dąbrowskim i gminie Psary, a tak-
że spostrzegawczością, kreatywno-
ścią, wyobraźnią i pomysłowością. 
Uczniowie rozwiązywali rebusy, grali 
w popularną grę „Memory”, układali 
puzzle. Oglądając fragmenty filmów 
lub programów telewizyjnych roz-
poznawali znanych Zagłębiaków, a 
obserwując pantomimę w wykona-
niu rówieśników z Dąbia wskazywali 
miejscowość, w której miały miejsce 
legendarne wydarzenia, a także ich 
głównych bohaterów. Uczestnicy 
zmagań rozpoznawali również atrak-

cje turystyczne naszego regionu, a 
chętni lokalizowali je na mapie, przy 
użyciu tablicy interaktywnej. 

Niewątpliwą atrakcją konkursu, jak 
co roku, było również kosztowanie 
tradycyjnych zagłębiowskich potraw, 
które niejednokrotnie niektórzy z nas 
znają tylko z opowieści. W tym roku 
na stole gościła siemieniotka. Chętni 
mogli również spróbować przygoto-
wanego przez mamy i babcie chleba 
ze smalcem lub masłem i ogórkiem 

kiszonym, a także chałki z miodem 
lub dżemem. Na spragnionych czekał 
przepyszny kompot.

Powodem do dumy dla Szkoły 
Podstawowej w Dąbiu był fakt, że 
jej drużyna w składzie: Natalia Gó-
ralczyk, Julia Pasamonik, Robert 
Dobrzyński (uczniowie kl. V) zajęła I 
miejsce. Gratulujemy, a chętnych do 
wspólnej zabawy zapraszamy za rok.

SP Dąbie

GmINNy koNkurs reGIoNaLNy – IV edyCJa

Uczestnicy konkursu

19 maja uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej w Dąbiu udali się w podróż 
do krainy Leonarda da Vinci. To niezwy-
kłe miejsce znajduje się w Chęcinach, w 
Centrum Nauki, gdzie umieszczono 20 

interaktywnych eksponatów z dziedziny 
fizyki, matematyki oraz biologii. Działają-
ce tam laboratoria pozwoliły uczniom nie 
tylko aktywnie spędzić czas rozwiązując 
logiczne zagadki, ale również przepro-

wadzić eksperymenty naukowe pozwa-
lające poznać tajemnice ludzkiego ciała 
i otaczającego świata. Dodatkowo dzie-
ciaki mogły wykorzystać  „swoją niespo-
żytą energię” na działających na terenie 
otaczającego parku licznych instalacjach 
interaktywnych. Tam min. próbowali 
wytworzyć prąd, zrozumieć przepływ fal 
dźwiękowych. Tuż przy Centrum Leonar-
da da Vinci na terenie Podzamcza Chęciń-
skiego znajduje zespół pałacowo-parko-
wy z pięknie odnowionym barokowym 
dworem, do wnętrza którego zaprosił 
ich urzędujący tam kustosz. Starannie 
odrestaurowane sale pałacowe zrobiły 
na uczniach ogromne wrażenie. Widok z 
balkonu pałacu na atrakcyjny ogród wło-
ski z oryginalną, wjazdową Bramą Jana III 
Sobieskiego sprawił, że wycieczka była 
jeszcze bardziej atrakcyjna. Późnym po-
południem usatysfakcjonowani wypra-
wą z zakupionymi pamiątkami szczęśli-
wie wrócili do domu.

SP Dąbie

w kraINIe LeoNarda da VINCI

W krainie Leonarda
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25 maja tego roku odbył się kolej-
ny zlot szkół im. Alfreda Szklarskiego. 
Oczywiście nasza placówka, która jest 
pomysłodawcą spotkań  szkół part-
nerskich, również wzięła w nim udział. 
Tym razem pojechaliśmy do Rybnika. 
Atmosfera jak zawsze fantastyczna. 
Spotkaliśmy swoich przyjaciół ze szkół 
z Mysłowic, Katowic. Powitano nas wy-
stępami tanecznymi, a każdy uczest-
nik zlotu dostał pamiątkową koszulkę 
z logo imprezy. Naszą szkołę, plemię 
„Płowych Saren” reprezentowali: Ola 
Nowak, Julia Piotrowska, Dawid Mi-
siak, Mateusz Marciniak, Kacper Lupa, 
Igor Zięba, Natalia Michalska, Roksana 
Wilmowska, Amelia Bochenek, Mikołaj 
Szymon.

Rywalizację rozpoczęliśmy od pre-
zentacji naszego „łapacza snów”. Nie 
obyło się bez dobrej zabawy, śmiechu 
i oklasków. Niekonwencjonalne po-
dejście do tematu pozwoliło nam już 
na samym początku zdobyć przewagę 
punktową nad pozostałymi zespoła-
mi.

Potem były konkurencje sportowe, 
takie jak skakanie na skakance, bie-
gi czy gra w piłkę nożną lub rzuty do 
kosza. Nasze zmagania obserwowała 
córka Alfreda Szklarskiego  Pani Boże-

na Szklarska-Nowak – honorowy gość.  
Po rywalizacjach w sporcie udaliśmy 
się na poczęstunek. Gdy odzyskaliśmy 
siły stanęliśmy do dalszej rywalizacji z 
zakresu wiedzy. Odwiedzając kolejne 
komnaty, np. komnatę wiedzy, wta-
jemniczenia, zręczności czy spostrze-
gawczości, rozwiązywaliśmy krzy-
żówki dotyczące patrona i bohaterów  
książek Szklarskiego, odgadywaliśmy 
szyfry, dopasowywaliśmy zwierzęta 
do wydawanych przez nie odgłosów 
oraz strzelaliśmy z łuku. W tym cza-
sie Amelka męczyła się nad zadaniem 
plastycznym.

Dużą atrakcją była wystawa etno-
graficzna na temat Indian i teatrzyk 
w wykonaniu Etno-Muzem z Rud. Na 
koniec wspólne tańce indiańskie przy-
pieczętowały naszą przyjaźń.

I nadszedł czas ogłoszenia wyni-
ków, czyli jeden z najbardziej ekscytu-
jących momentów. Udało nam się! Za-
jęliśmy pierwsze miejsce, co oznacza, 
że za rok to my będziemy gospodarza-
mi kolejnego spotkania. Przechodni 
puchar Tomka Wilmowskiego trafił w 
nasze ręce. Wyczekujemy już kolej-
nego zlotu, bo wrażenia bardzo miłe, 
atmosfera sympatyczna a humoru co 
nie miara. Z całego serca dziękujemy 

wszystkim osobom, które się zaan-
gażowały w przygotowanie imprezy. 
Mamy nadzieję, że za rok będzie rów-
nie fantastycznie i choć  większość z 
nas będzie uczniami gimnazjum to już 
zadeklarowaliśmy swoją obecność na 
zlocie. 

Julia Piotrowska kl. VI, 
ZSP nr2 w Sarnowie

Wnikliwa obserwacja i mega wrażli-
wość czy wystarczą by napisać wiersz? 
Oto próbka poezji autorstwa uczenni-
cy klasy VI, Julii Piotrowskiej:

To dzięki przyrodzie istniejesz 
To dzięki niej jeszcze żyjesz 
A jednak nie zdając sobie z tego sprawy 
Nieświadomie ją niszczysz
Każda zdeptana mrówka, zerwany liść 
Zabijając przyrodę nie dajesz szansy ży-
cia innym 
Bo to przecież nie matka daje ci tlen
To nie ojciec daje ci ciepło
To przyroda

Julia Piotrowska 12 lat 
ZSP nr 2 Sarnów

VII zLot szkół PartNerskICh Im. a. szkLarskIeGo

Z córką patrona

Wracamy z pucharem
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Uprzejmie prosimy mieszkańców 
gminy Psary o wystawianie przed po-
sesję koszy na śmieci oraz worków z 
posegregowanymi opadami: jeden dzień 
przed terminowym odbiorem śmieci 
przez firmę Remondis lub przed godzi-
ną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. 
Przypominamy, iż firma Remondis nie 
ma obowiązku odbioru koszy na śmie-
ci oraz worków bezpośrednio z terenu 
posesji. Niewystawienie kosza na śmie-

ci lub worków z odpadami przed 6:00 
rano może skutkować nieodebraniem 
odpadów.

Objaśnienia do tabeli:
• Wielkogabaryty – meble i inne odpa-

dy wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektroniczny i opony.

• Pojemnik/worek należy wystawić na 
chodnik lub pobocze drogi w sposób 
nie utrudniający poruszanie się pie-
szych w dniu wywozu do godz. 6:00.

• W przypadku nieudostępnienia po-
jemnika/worka w podanym wyżej ter-
minie, odpady nie zostaną odebrane.

Dane kontaktowe do firmy odbiera-
jącej odpady komunalne:

REMONDIS 
ul. Nakielska 1-3 

42-600 Tarnowskie Góry  
t_gory@remondis.pl
tel./fax 32 286 79 83

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI NA OkREs lIpIEC - GRUDzIEń 2016
publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy psary przygotowany 

przez firmę Remondis z Tarnowskich Gór, która odpowiada za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy psary. Harmonogram obejmuje okres od lipca do grudnia 2016 r.

Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

01.07. (piątek) 
15.07. (piątek) 
29.07. (piątek) 

12.08. (piątek) 
26.08. (piątek) 

09.09. (piątek) 
23.09. (piątek) 

07.10. (piątek) 
21.10. (piątek) 

04.11. (piątek) 
18.11. (piątek) 

02.12. (piątek) 
16.12. (piątek) 
30.12. (piątek) 

plastik, papier - 18.08. (czw.) - 19.10. (środa) - 21.12. (środa) 

plastik, szkło 20.07. (środa) - 21.09. (środa) - 23.11. (środa) - 

wielkogabaryty - - 28.09. (środa) - - - 

metale - - - - - 21.12. (środa) 
 

Gródków 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

14.07. (czw.) 
28.07. (czw.) 

11.08. (czw.) 
25.08. (czw.) 

08.09. (czw.) 
22.09. (czw.) 

06.10. (czw.) 
20.10. (czw.) 

03.11. (czw.) 
17.11. (czw.) 

01.12. (czw.) 
15.12. (czw.) 
29.12. (czw.) 

plastik, papier - 10.08. (środa) - 12.10. (środa) - 14.12. (środa) 

plastik, szkło 13.07. (środa) - 14.09. (środa) - 16.11. (środa) - 

wielkogabaryty - - 28.09. (środa) - - - 

metale - - - - - 14.12. (środa) 
 

Sarnów, ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Główna 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

04.07. (pon.) 
18.07. (pon.) 

01.08. (pon.) 
13.08. (sobota) 
29.08. (pon.) 

12.09. (pon.) 
26.09. (pon.) 

10.10. (pon.) 
24.10. (pon.) 

07.11. (pon.) 
21.11. (pon.) 

05.12. (pon.) 
19.12. (pon.) 

plastik, papier - 11.08. (czw.) - 13.10. (czw.) - 15.12. (czw.) 

plastik, szkło 14.07. (czw.) - 15.09. (czw.) - 17.11. (czw.) - 

wielkogabaryty - - 30.09. (piątek) - - - 

metale - - - - - 15.12. (czw.) 
 

Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

05.07. (wtorek) 
19.07. (wtorek) 

02.08. (wtorek) 
16.08. (wtorek) 
30.08. (wtorek) 

13.09. (wtorek) 
27.09. (wtorek) 

11.10. (wtorek) 
25.10. (wtorek) 

08.11. (wtorek) 
22.11. (wtorek) 

06.12. (wtorek) 
20.12. (wtorek) 

plastik, papier - 12.08. (piątek) - 14.10. (piątek) - 16.12. (piątek) 

plastik, szkło 15.07. (piątek) - 16.09. (piątek) - 18.11. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 30.09. (piątek) - - - 

metale - - - - - 16.12. (piątek) 
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Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

12.07. (wtorek) 
26.07. (wtorek) 

09.08. (wtorek) 
23.08. (wtorek) 

06.09. (wtorek) 
20.09. (wtorek) 

04.10. (wtorek) 
18.10. (wtorek) 

31.10. (poniedz.) 

15.11. (wtorek) 
29.11. (wtorek) 

13.12. (wtorek) 
27.12. (wtorek) 

plastik, papier - 22.08. (poniedz.) - 21.10. (piątek) - 23.12. (piątek) 

plastik, szkło 22.07. (piątek) - 23.09. (piątek) - 25.11. (piątek) - 

wielkogabaryty - - 29.09. (czwartek) - - - 

metale - - - - - 23.12. (piątek) 
 

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej 
 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

11.07. (poniedz.) 
25.07. (poniedz.) 

08.08. (poniedz.) 
22.08. (poniedz.) 

05.09. (poniedz.) 
19.09. (poniedz.) 

03.10. (poniedz.) 
17.10. (poniedz.) 
29.10. (sobota) 

14.11. (poniedz.) 
28.11. (poniedz.) 

12.12. (poniedz.) 
24.12. (sobota) 

plastik, papier - 19.08. (piątek) - 20.10. (czwartek) - 22.12. (czwartek) 

plastik, szkło 21.07. (czwartek) - 22.09. (czwartek) - 24.11. (czwartek) - 

wielkogabaryty - - 29.09. (czwartek) - - - 

metale - - - - - 22.12. (czwartek) 
 

Preczów 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

06.07. (środa) 
20.07. (środa) 

03.08. (środa) 
17.08. (środa) 
31.07.(środa) 

14.09. (środa) 
28.09. (środa) 

12.10. (środa) 
26.10. (środa) 

09.11. (środa) 
23.11. (środa) 

07.12. (środa) 
21.12. (środa) 

plastik, papier - 08.08. (poniedz.) - 10.10. (poniedz.) - 12.12. (poniedz.) 

plastik, szkło 11.07. (poniedz.) - 12.09. (poniedz.) - 14.11. (poniedz.) - 

wielkogabaryty - - 26.09. (poniedz.) - - - 

metale - - - - - 12.12. (poniedz.) 
 

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

13.07. (środa) 
27.07. (środa) 

10.08. (środa) 
24.08. (środa) 

07.09. (środa) 
21.09. (środa) 

05.10. (środa) 
19.10. (środa) 

02.11. (środa) 
16.11. (środa) 
30.11. (środa) 

14.12. (środa) 
28.12. (środa) 

plastik, papier - 09.08. (wtorek) - 11.10. (wtorek) - 13.12. (wtorek) 

plastik, szkło 12.07. (wtorek) - 13.09. (wtorek) - 15.11. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 26.09. (poniedz.) - - - 

metale - - - - - 13.12. (wtorek) 
 

Psary, ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

07.07. (czwartek) 
21.07. (czwartek) 

04.08. (czwartek) 
18.08. (czwartek) 

01.09. (czwartek) 
15.09. (czwartek) 
29.09. (czwartek) 

13.10. (czwartek) 
27.10. (czwartek) 

10.11. (czwartek) 
24.11. (czwartek) 

08.12. (czwartek) 
22.12. (czwartek) 

plastik, papier - 16.08. (wtorek) - 17.10. (poniedz.) - 19.12. (poniedz.) 

plastik, szkło 18.07. (poniedz.) - 19.09. (poniedz.) - 21.11. (poniedz.) - 

wielkogabaryty - - 27.09. (wtorek) - - - 

metale - - - - - 19.12. (poniedz.) 
 

Psary ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, 
Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

odpady 
zmieszane 

08.07. (piątek) 
22.07. (piątek) 

05.08. (piątek) 
19.08. (piątek) 

02.09. (piątek) 
16.09. (piątek) 
30.09. (piątek) 

14.10. (piątek) 
28.10. (piątek) 

12.11. (sobota) 
25.11. (piątek) 

09.12. (piątek) 
23.12. (piątek) 

plastik, papier - 17.08. (środa) - 18.10. (wtorek) - 20.12. (wtorek) 

plastik, szkło 19.07. (wtorek) - 20.09. (wtorek) - 22.11. (wtorek) - 

wielkogabaryty - - 27.09. (wtorek) - - - 

metale - - - - - 20.12. (wtorek) 
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9 maja w Ośrodku Kultury w Gród-
kowie odbyły się eliminacje, podczas 
których prezentowali się uczestnicy w 
dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 
i dorośli z podziałem na solistów i ze-
społy. Natomiast 15 maja na placu przy 
kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Świata w Strzyżowicach, w ra-
mach uroczystego koncertu, zaśpiewali 
laureaci tegorocznej edycji przeglądu.

Jury w składzie: Grażyna Wikarek-
-Meus – muzyk, wieloletni dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Będzinie i Krystyna 
Kluszczyk – muzyk, wieloletni Dyrektor 
Przedszkola w Strzyżowicach, po wtor-

kowych przesłuchaniach kilkudziesię-
ciu uczestników postanowiło przyznać: 
1. miejsce w kategorii dzieci i młodzież 
– Igorkowi Kotule z Przedszkola w 
Strzyżowicach, 2. miejsce uzyskał Piotr 
Sadowski z Gimnazjum w Rogoźniku 
a 3. lokatę zajęła Natalia Michalska z 
SP Sarnów. Wśród zespołów dziecię-
co-młodzieżowych 1. miejsce zdobył 
„Promyk Nadziei” z Rogoźnika, a 2. lo-
katę – „Wesołe Nutki” z SP Strzyżowice. 
W kategorii wykonawców dorosłych 1. 
miejsce przyznano Zespołowi Śpiewa-
czemu „Dąbie”, 2. – „Brzękowianom”, a 
dwa 3. miejsca powędrowały do Zespo-

łów „Zagłębianki” i „Strzyżowiczanie”. 
Wśród dorosłych solistów drugą lokatę 
zdobyły ex aequo Maria Kotuła i Moni-
ka Misz, a trzecią – Maria Trefon.

W trakcie niedzielnego koncertu 
wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk 
Wójta Gminy Psary oraz ks. Probosz-
cza strzyżowickiej parafii pamiątkowe 
dyplomy i statuetki ufundowane przez 
GOK Gminy Psary. Gośćmi niedzielnego 
koncertu byli także: Sekretarz Gminy 
Mirella Barańska-Sorn, Przewodniczący 
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, Rad-
na Gminy Psary Grażyna Polasiak, Dy-
rektor GOK Anna Nagły, Dyrektor ZSP w 
Strzyżowicach Dorota Pronobis-Kościń-
ska, Wicedyrektor ZSP Magdalena Zra-
łek, Sołtysi – Strzyżowic Włodzimierz 
Lis i Sarnowa Zofia Musiał, Proboszcz 
Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Rogoź-
niku ks. Mieczysław Raszewski oraz bar-
dzo liczna grupa mieszkańców gminy 
Psary. Gościnnie na koncercie wystąpiła 
również Orkiestra Salonowa, działają-
ca przy Ośrodku Kultury w Sarnowie, 
składająca się z młodych skrzypków 
prowadzonych przez Kalinę Wikarek-
-Szczerbę.

Organizatorami przeglądu byli: GOK 
Gminy Psary, parafia pw. NMP Królo-
wej Świata w Strzyżowicach oraz Urząd 
Gminy w Psarach. GOK

Słoneczna aura i uroki miejscowe-
go terenu rekreacyjno-sportowego 
przyciągnęły na tzw. szkolną górkę 
prawie 50 miłośników biesiadowania 
pod chmurką. W otoczeniu świeżej, 
majowej zieleni grillowane kiełbaski 
i kaszanka podane z pysznymi sałat-
kami przygotowanymi przez seniorki 
smakowały wyjątkowo. Wybornym 
dodatkiem było do tego małe co nieco 
i aromatyczna kawa.

Ale tak naprawdę najważniejsza 
była atmosfera tego spotkania – ser-
deczna i radosna, iście rodzinna. Spra-
wiły to m.in. niezapomniane piosenki 
biesiadne śpiewane przez wszystkich 
przy akompaniamencie gitary, kon-
kursy wokalne z „przymrużeniem oka” 
czy taniec wokół altany na zakończe-
nie spotkania.

Podczas majówki seniorzy po raz 
kolejny udowodnili, że jesień życia 
wcale nie musi być szara i nudna, tak 
jak w popularnej niegdyś piosence: 
„Już szron na głowie i nie to zdrowie, 

a w sercu ciągle maj”.
Po udanej inauguracji sezonu grillo-

wego na kolejne plenerowe spotkanie 
seniorów z Goląszy z pewnością nie 
trzeba będzie długo czekać. TKG

kuLtura

Po udanych wiosennych wycieczkach do śląskiego wersalu, czyli Pszczyny, do bajkowych ogrodów ka-
piasa w Goczałkowicach i wyprawie do wadowic śladami Jana Pawła II ostatni weekend maja członkowie 
klubu seniora Brzękowice-Goląsza postanowili spędzić w plenerach swojego sołectwa, by zainaugurować 
tegoroczny sezon grillowy.

maJówka seNIorów z GoLąszy

Podobnie jak poprzednio, to muzyczno-religijne wydarzenie składało się z 
dwóch części, które miały miejsce 9 i 15 maja br.

II GmINNy PrzeGLąd PIoseNkI reLIGIJNeJ

Laureaci Gminnego Przeglądu Piosenki Religijnej

Spotkanie seniorów w Goląszy
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Rywalizacja o 1. miejsce w B-klasie – 
które jako jedyne premiowane jest awan-
sem do rozgrywek wyższego szczebla 
– toczyła się pod koniec sezonu już tyl-
ko pomiędzy LKS Jedność Strzyżowice a 
LKS Iskra Psary. W 24. kolejce obie druży-
ny spotkały się w bezpośrednim starciu, 
z którego zwycięsko wyszedł psarski 
zespół, strzelając dwa gole i tracąc je-
den. Jednakże to kolejna, 25. runda roz-
grywek okazała się decydująca. Jedność 
podejmowała na własnym boisku zespół 
Górnik II Piaski, który pokonała 6:0. Bram-
ki dla Strzyżowic zdobyli: Jarosław Ganda 
(trzy), Paweł Gaworski, Kacper Trefon i 
Mateusz Koroś. Iskrze nie pomogło na-
wet wyjazdowe zwycięstwo w tej samej 

kolejce z KS Wysoka 1:5. Ostatecznie 
strzyżowicki zespół zyskał bezpieczną 
punktową przewagę nad rywalem z Psar 
już w przedostatniej rundzie sezonu. 
Dopełnieniem sukcesu było zwycięstwo 
Jedności w finałowej, 26. kolejce B-klasy, 
kiedy to Iskra pauzowała, a drużyna ze 
Strzyżowic pokonała KS Strażak Nowa 
Wieś na wyjeździe 0:5. Jedność zakoń-
czyła sezon z dorobkiem 60 punktów 
(19 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki), tracąc 
najmniej bramek w swojej klasie. Druży-
na z Psar uplasowała się na 2. pozycji z 54 
„oczkami”, zaś trzeci w tabeli był zespół 
KS Giebło zdobywając 51 punktów. 

„Awans LKS Jedność Strzyżowice jest 
w pełni zasłużony. Drużyna bardzo cięż-

ko pracowała na ten sukces przez cały se-
zon” – relacjonował Prezes klubu Adam 
Ostrowski.

Gratulujemy awansu oraz życzymy 
dalszych sukcesów na boisku. Red.

Głównym celem akcji było wykształce-
nie u uczniów umiejętności prowadzenia 
zdrowego stylu życia jako alternatywy 
dla zachowań ryzykownych (korzystania 
z używek). W ramach imprezy rozegrano 
wiele punktowanych konkursów tema-
tycznych dotyczących: profilaktyki, aser-
tywności, zdrowia i sportu. Zwycięzcami 
zostały następujące drużyny: ze Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Dąbiu – 1. miejsce, ze Szkoły Podsta-
wowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie 
– 2. miejsce, z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2 w Sarnowie – 3. lokata, z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w 
Strzyżowicach – 4. miejsce. Nagrodami 
w konkursach były sprzęty sportowe dla 
poszczególnych placówek oświatowych, 
które zostały zakupione ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych.
Przy okazji imprezy rozegrano dodat-

kowo niektóre konkurencje w ramach 
tegorocznej edycji Sportowego Turnie-
ju Miast i Gmin, w tym zawody w ringo, 
badmintona, piłkę nożną oraz konkurs 
„Mali Strażacy” polegający na rozwijaniu 
i zwijaniu węży strażackich.

Oprócz wspaniałej rywalizacji w duchu 
fair play, uczniowie mieli również okazję 
uczestniczyć w wartościowych pokazach. 
Zaprezentowały się między innymi psy i 
ekipy ratownicze z WOPR Rogoźnik pod 
kierunkiem Arkadiusza Baranowskiego. 
Nie zabrakło też pokazu musztry w wyko-
naniu uczniów klasy pożarniczej i policyj-
nej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Wojkowicach. Fani piłki 
nożnej mogli z kolei podziwiać popisy 
zawodników z Klubu Zagłębia Sosno-

wiec. Ponadto, odbyły się jeszcze pokazy: 
sprzętu bojowego Komendy Powiatowej 
Policji w Będzinie oraz Komisariatu Policji 
w Wojkowicach, umiejętności kadetów 
Szkoły Policji w Katowicach, historycznej 
broni palnej z XIX wieku zorganizowanej 
przez Czarnoprochowy Klub Strzelecki Li-
gii Obrony Kraju Stare Strzelby w Jaworz-
nie oraz pokaz sprzętu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Psarach.

Organizator bardzo dziękuje wszyst-
kim instytucjom zaangażowanym w przy-
gotowanie imprezy. Bez ich nieodpłatnej 
pomocy nie udałoby się przeprowadzić 
tak wielu, tak ciekawych warsztatów oraz 
konkursów dla dzieci i młodzieży. Dzięku-
jemy również Bankowi Spółdzielczemu w 
Będzinie, który przekazał dotację na za-
kup nagród rzeczowych. Słowa wdzięcz-
ności należą się też Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury, Gimnazjum w Psarach oraz 
wszystkim społecznościom szkolnym.

OPS

„Żyj MARzENIAMI A NIE UzAlEŻNIENIAMI”
31 maja na kompleksie sportowo-rekreacyjnym miała miejsce impreza 

plenerowa organizowana przez ośrodek Pomocy społecznej w Psarach 
w ramach programu profilaktyczno-edukacyjno-sportowego pn. „żyj 
marzeniami a nie uzależnieniami”.

Pokaz ratownictwa medycznego

Najlepszą szkołą w tym roku okazała się 
placówka z Dąbia

12 czerwca zespół piłkarski „Jedność” strzyżowice wywalczył awans do 
a-klasy w podokręgu sosnowieckim Śląskiego związku Piłki Nożnej.

LKS Jedność Strzyżowice podczas 
meczu z KS Górnik II Piaski

sPort

Lks JedNoŚć strzyżowICe zNów w a-kLasIe
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Liczni uczestnicy rozegrali swoje spotkania systemem pu-
charowym. Mimo, że mecze trwały po 10 minut, emocji nie 
brakowało. Największe budziły te, które zgromadzeni kibice 
mogli oglądać na dużym ekranie. Obsługę techniczną ze stro-
ny gminy zapewnił Piotr Gawron. Konsole do gier i niezbędne 
dodatki dostarczyła firma X-Console z Dąbrowy Górniczej, a 
nad całością czuwał Krzysztof Kopka.

Zwyciężył Hubert Kozłowski, drugie miejsce zajął Krystian 
Meszek, a trzecie Kamil Pazik. Cenne nagrody ufundował 
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, a wręczyła je Marta 
Szymiec – Zastępca Wójta Gminy Psary.

I GmINNy turNIeJ w Grze komPuteroweJ FIFa 
11 czerwca 2016 r. z inicjatywy młodzieżowej rady 

Gminy Psary, w gościnnych murach Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Psarach, rozegrany został turniej w grze 
FIFa 2016 o puchar wójta Gminy Psary.

Laureaci rozgrywek w grze Fifa

W piątek 27 maja o godz. 17.30 uczest-
nicy wyruszyli z boiska sportowego w 
Brzękowicach Dolnych. Marsz w tempie 
konwersacyjnym zajął około 1,5 godziny. 
Była to wspaniała dawka zdrowia!

Efekty uprawiania nordic walking są 
nie do przecenienia:

1. Spadek wagi. Godzina treningu 
nordic walking to 400 kcal mniej (o 120 
kcal więcej niż w przypadku zwykłe-
go spaceru). Regularne maszerowanie 
w połączeniu z dobrze zbilansowaną 
dietą pomoże ci schudnąć 5 kg w ciągu 
miesiąca. Tkanka tłuszczowa w pierw-
szej kolejności zacznie znikać z brzu-
cha, talii i ud. 

2. Zwiększenie siły mięśni. Podczas 
marszu z kijami pracuje ok. 90% mię-
śni całego ciała. Dzięki nordic walking 
wzmocnisz więc nie tylko nogi, lecz tak-
że barki, ramiona, plecy i brzuch. 

3. Dotlenienie organizmu. Prze-
prowadzono badania, które dowiodły, 
że podczas treningu nordic walking or-
ganizm pobiera o 20% więcej tlenu niż 
w czasie zwykłego spaceru. Lepsze do-
tlenienie oznacza lepszą pracę mózgu i 
więcej energii na co dzień. Dodatkowym 
plusem maszerowania jest to, że odby-
wa się na świeżym powietrzu, a więc po-
bór tlenu jest jeszcze większy.

4. Poprawa kondycji. Jeśli wejście 
po schodach na trzecie piętro powoduje 
u ciebie zadyszkę, po miesiącu trenin-
gów nordic walking nie będziesz mieć z 
tym problemu. Sport ten należy do ak-
tywności typu kardio, a więc stymulują-
cych pracę serca. Podczas dynamiczne-
go spaceru z kijami tętno wzrasta o 7-15 

uderzeń na minutę, mięsień sercowy 
pompuje więcej krwi, dzięki czemu cały 
układ krążenia funkcjonuje wydajniej.

5. Unormowanie ciśnienia krwi i 
poziomu cholesterolu. W wyniku in-
tensywnego wysiłku naczynia krwio-
nośne rozszerzają się, a z organizmu 
wraz z potem usuwany jest nadmiar 
wody i soli – proces ten wpływa na 
uregulowanie ciśnienia krwi. Marsz z 
kijami obniża też poziom cholesterolu. 
Wystarczy trenować 3 razy w tygodniu 
przez ok. dwa miesiące, aby odpowied-
nio zmienić proporcje dobrego (HDL) i 
złego (LDL) cholesterolu.

6. Zmniejszenie bólów pleców. 
Nordic walking zwiększa mobilność gór-
nego odcinka kręgosłupa i łagodzi na-
pięcie mięśniowe w okolicy ramion, bar-
ków i karku. Pomaga też w korekcji wad 
postawy, ponieważ podczas marszu 
ciało przybiera najbardziej naturalną dla 
kręgosłupa pozycję. Wykorzystywane w 
treningach kijki odciążają dolny odcinek 
pleców i zmniejszają bóle w lędźwiach.

7. Przyspieszenie metabolizmu i 
ułatwienie trawienia. Każdy wysiłek 
ma pozytywny wpływ na przyspiesze-
nie procesów przemiany materii w or-
ganizmie. Im więcej ćwiczysz, tym lepiej 
twój organizm radzi sobie z redukcją 
nadprogramowych kilogramów. Tak 
samo jest w przypadku nordic walking. 
Dodatkowo, możesz maszerować z kij-
kami nawet po obfitym posiłku – ruch 
na świeżym powietrzu przyspiesza pra-
cę jelit i pomaga szybciej spalić kalorie.

8. Relaks i pozbycie się napięcia. 
Nordic walking pomaga pozbyć się na-
pięcia nagromadzonego w ciągu całe-
go dnia. Stwarza możliwość aktywnego 
spędzenia czasu z najbliższymi i sprzy-
ja zacieśnianiu więzi. Maszerowanie w 
większym towarzystwie, w pięknych 
okolicznościach przyrody, to najlepsza 
forma relaksu po stresującym dniu.

My jesteśmy przekonani do nordic 
walking, a Ty? Lokalna Grupa Kobiet 
„18+ VAT”, Grażyna Polasiak, Adam 
Adamczyk

III MARsz NORDIC WAlkING
Grupa entuzjastów nordic walking odbyła III marsz „Na zdrowie”, aby propagować ten wyjątkowy rodzaj 

sportu i zachęcić ludzi w każdym wieku do systematycznych treningów.

Uczestnicy marszu Nordic Walking

sPort
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ŚwIęto koLarstwa szosoweGo w GmINIe Psary

„Zawody się udały – zarówno pod 
względem organizacyjnym, jak i pozio-
mu ścigania. Rywalizacja była bardzo 
zacięta i stała na wysokim poziomie. 
Zwycięzcy na najdłuższym dystansie – 
90 kilometrów – osiągnęli wysoką śred-
nią, ponad 40 kilometrów na godzinę. 
Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod 
uwagę trudność rundy. Była ona moc-
no pagórkowata i było, gdzie się zmę-
czyć. Pomogła za to pogoda, która była 
bardzo kolarska – trochę wiało, ale było 
dosyć ciepło i drogi były suche” – opo-
wiada Dariusz Leśniewski, organizator 
Bike Atelier Road, który odbył się 12 
czerwca w gminie Psary.

Na najdłuższym dystansie walczyli 
zawodnicy z licencją Cyklosport (20-
29 lat) i M30 (30-39) oraz M40 (40-49) 
i M50 (50-59). W M40 i M50 decydujący 
atak został przeprowadzony już po ok. 
10 kilometrach jazdy. Odskoczyła wte-
dy 3–osobowa ucieczka, a później do-
jechał do niej czwarty zawodnik.

Start oraz meta Bike Atelier Road 
usytuowane były przy stadionie LKS 
Iskra Psary, a trasa rundy prowadziła 
przez okoliczne miejscowości: Górę 
Siewierską, Twardowice, Najdziszów, 
Toporowice, Chrobakowe i Malinowice. 
W ramach imprezy odbyły się również 
wyścigi dzieci – łącznie wystartowało 

w nich ponad 100 maluchów.
Anna Bara, organizator wyścigów 

pod marką Bike Atelier: „Ogromne po-

dziękowania należą się gminie Psary, 
która mocno wsparła naszą imprezę i 
obdarzyła nas sporym zaufaniem. Dziś 
ścigali się kolarze szosowi, ale w tej 
miejscowości odbywają się też zawody 
z cyklu Bike Atelier MTB Maraton. Kola-
rze górscy będą tu rywalizować już 21 
sierpnia. W niedzielę swoją obecnością 
zaszczycił nas wójt Psar, Tomasz Sa-
dłoń, i podkreślił, że jego gmina jest i 
będzie przyjazna kolarzom. Bardzo cie-
szymy się z faktu, że możemy jej w tym 
pomagać”.

Wyniki zawodów oraz informacje o 
kolejnych dostępne na: www.bikeate-
liermaraton.pl Bike Atelier

Dzieci, jak co roku, startowały na boisku Iskry Psary

kolarze z kategorii masters i Cyklosport, a także pasjonaci rowerowej rywalizacji bez licencji zawodniczej, 
uczestniczyli w XIV mistrzostwach kolarskich – Bike atelier road o Puchar wójta Gminy Psary. łącznie na starcie 
tej imprezy stanęło ponad 240 uczestników.

Wręczenie nagród dla dzieci po wyścigu kolarskim

Wyścig w kategorii Masters
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GmINNy oŚrodek kuLtury 
www.gok.psary.pl      gok@psary.pl      tel. 32 267 22 59

UWAGA! NA ZAJĘCIA OZNACZONE NA NIEBIESKO OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, KTÓRYCH MOŻNA DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE 
32/267-22-59 LUB W SIEDZIBIE GOK GMINY PSARY, Gródków, ul. Zwycięstwa 2. 

Harmonogram dostępny również na www.gok.psary.pl. GOK zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie lub 
odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od siebie. Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE: malowanie na szkle, zabawa z masą 
solną - poniedziałki: 4, 11, 18, 25 lipca godz. 10-12;
ZUMBA - wtorki: 5, 19, 26 lipca g. 10-12;
TENIS ZIEMNY - czwartki: 21, 28 lipca g. 10-12 (na boisku przy SP 
w Gródkowie, uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe. W 
przypadku niepogody zajęcia mogą zostać odwołane).
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - piątki: 8, 15, 22, 29 lipca g. 10-12;

KICKBOXING i TAKEWONDOO - środa 8 lipca g. 10-12
GRUPY ZABAWOWE dzieci 1-4 lat - pon. 18 lipca g. 12:00-13:30
WARSZTATY PLASTYCZNO-SENSORYCZNE – tworzenie mas plastycz-
nych: ciastolina, pucholina, piasek kinetyczny - wtorek 12 lipca g. 10-12
WARSZTATY PODRÓŻNICZE - „PODRÓŻ PO JAPONI” - KENDEMA, WALKI 
WSCHODU, ŚNIEŻNE RZEŹBY - czwartek 14 lipca g. 10-12LI
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OŚRODEK KULTURY W GRÓDKOWIE, ul. Zwycięstwa 2, tel. 32 267 22 59
W dniach i godzinach funkcjonowania placówki dzieci mogą korzystać ze stołu do tenisa stołowego, piłkarzyków oraz pracowni komputerowej.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE: malowanie na szkle, zabawa z masą sol-
ną - poniedziałki 1, 8 sierpnia g. 10-12; origami i rękodzieło - środy 
3, 24 sierpnia g. 10-12; kwiaty z bibuły - środy 10, 17 sierpnia g. 12-14;
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - piątki 12, 19 sierpnia g. 10-12
ZAJĘCIA TANECZNE - wtorki 2, 9, 16, 23 sierpnia g. 10-12;
WARSZTATY CHEMICZNE Z KUCHNI MOLEKULARNEJ: desery z 
żelowania, kuleczkowania i piankowania - piątek 5 sierpnia g. 10-12

GRUPY ZABAWOWE dzieci 1-4 lat - poniedziałek 8, 22 sierpnia g. 12-13:30
WARSZTATY I ANIMACJE Z HAPIHAPI: balonowe cuda, ogromne bańki 
mydlane oraz zabawy z pisakiem kinetycznym - środa 10 sierpnia g. 10-12
LETNI FESTIWAL PLANSZÓWEK - środa 17 sierpnia g. 10-12
TURNIEJ BUBBLE SOCCER: rozgrywki w piłkę nożną w wielkich dmucha-
nych kulach, stadion LKS ISKRA Psary: czwartek 25 sierpnia g. 10-14
KINO PLENEROWE, stadion LKS ISKRA Psary - sobota 27 sierpnia g. 19-23
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PÓŁKOLONIE: I turnus dla dzieci 6-9 lat, 11-15 lipca; II turnus dla dzie-
ci 6-9 lat, 18-22 lipca; III turnus dla dzieci w wieku 8-12 lat, 25-29 lipca

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: gry, zabawy, warsztaty plastyczne, teatralne - 
5, 6, 7, 8 lipca g. 10-120

7

OŚRODEK KULTURY W SARNOWIE, ul. Szkolna 3, tel. 32 360 69 54

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - poniedziałek 22 sierpnia g. 10-12
WARSZTATY TEATRALNE - środy 17, 24 sierpnia g. 10-12
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - czwartki 18, 25 sierpnia g. 10-12
ZAJĘCIA TANECZNE - piątek 19 sierpnia g. 10-12

„DYSKOTEKA POD CHMURKĄ” CZYLI MUZYCZNE ZAKOŃCZENIE 
WAKACJI - piątek 26 sierpnia g. 19-22
KREATYWNE RZEŹBIENIE – warsztaty rzeźbienia z gipsu: baletnice, 
mumie - wtorek 23 sierpnia g. 10-12
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ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - poniedziałki 4, 11, 18 lipca g. 10-12
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - wtorki 5, 12, 19 lipca g. 16-18
ZAJĘCIA SPORTOWE - środy 6, 13, 20 lipca g. 10 – 12 
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE czwartki 7, 21 lipca g. 10-12 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE piątki 8, 22 lipca g. 10-12

GRUPY ZABAWOWE dla dzieci 1-4 lat: środa 13 lipca g. 10-11:30;
ŁAPACZE SNÓW: praktyczne warsztaty tworzenia indiańskich ozdób - 
czwartek 14 lipca g. 10-12
WARSZTATY PODRÓŻNICZE „PODRÓŻ PO MEKSYKU” – kolorowe 
maski, piniaty, życie i zabawy dzieci - piątek 15 lipca g. 10-12
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OŚRODEK KULTURY W PRECZOWIE, ul. Dębowa 1, tel. 32 267 22 19
W dniach i godzinach funkcjonowania placówki dzieci mogą korzystać ze stołu do tenisa stołowego, cymbergaja oraz pracowni komputerowej.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - wtorki 16, 23 sierpnia g. 16-18
ZUMBA DLA DZIECI - czwartki 18, 25 sierpnia g. 16-18
ZAJĘCIA PLASTYCZNE - piątki 19, 26 sierpnia g. 10-12 

GRUPY ZABAWOWE dla dzieci 1-4 lat - środa 17 sierpnia g. 10-11:30
LETNI FESTIWAL PLANSZÓWEK - środa 24 sierpnia g. 16-180

8

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: pon. 4, 11, 18 VII i środy 6, 13 VII - g. 10-12
ZAJĘCIA PLASTYCZNE: czw. 14, 21 VII i piątki 8, 15, 22 VII - g. 10-12
KARTONOWE WARIACJE – warsztaty tworzenia domino, pizzy z 

kartonu, ramki z ręką - czwartek 7 lipca g. 10-12
ŁAPACZE SNÓW – praktyczne warsztaty tworzenia indiańskich ozdób - 
środa 20 lipca g. 10-120
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ŚWIETLICA WIEJSKA W DĄBIU, ul. Pocztowa 34a, tel. 32 263 17 12

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – 25, 26 sierpnia g. 10-12 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – 22, 23, 24 sierpnia g. 10-120
8

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - poniedziałki 1, 8, 15, 22 sierpnia g. 10-12; 
środy 3, 10, 17, 24 sierpnia g. 10-12

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – wtorki 2, 9, 16, 23 sierpnia g. 10-12
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - czw. 4, 11, 18, 25 VIII i piątki 19, 26 VIII - g. 16-180

8

ŚWIETLICA WIEJSKA W BRZĘKOWICACH, Brzękowice Górne 2, tel. 32 267 21 01
Zgodnie z powyższym harmonogramem w godzinach otwarcia placówki można bezpłatnie korzystać z sali komputerowej.

W ZWIąZKU Z URLOPEM INSTRUKTORA W LIPCU PLACÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA

ZAJĘCIA SWIETLICOWE – poniedziałki 11, 18. 25 lipca g. 10-12
GRY, ZABAWY, ANIMACJE - wtorki 12, 19, 26 lipca g. 10-12
ZAJĘCIA PLSTYCZNE - piątki 8, 15, 22, 29 lipca g. 10-12

LETNI FESTIWAL PLANSZÓWEK - poniedziałek 4 lipca g. 12-14
FABRYKA ZABAWEK: warsztaty tworzenia poduszeczek bez szycia, pie-
czątek z zakrętek oraz bohaterów bajki angry birds - wtorek 5 lipca g. 10-120

7

ŚWIETLICA WIEJSKA W GÓRZE SIEWIERSKIEJ, ul. Szopena 5, tel. 32 360 50 17
Zgodnie z powyższym harmonogramem w godzinach otwarcia placówki można bezpłatnie korzystać z sali komputerowej.

W ZWIąZKU Z URLOPEM INSTRUKTORA W SIERPNIU PLACÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA
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Codziennie w godzinach pracy każdej Biblioteki, zainteresowani mogą skorzystać z księgozbioru, 
audiobuków, ibuków, czasopism, gier planszowych i komputerowych gier edukacyjnych. 

Do dyspozycji są również komputery, puzzle, kredki i piasek kinetyczny.

GmINNa BIBLIoteka PuBLICzNa 
www.biblioteka.psary.pl      biblioteka@psary.pl      tel. 32 267 21 62

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie. Wszystkie zajęcia są dla mieszkańców BEZPŁATNE.

oŚrodek PomoCy sPołeCzNeJ 
ops@psary.pl      tel. 32 267 22 62

Gok Gminy Psary serdecznie zaprasza na wakacyjne festyny środowiskowe:

LetNIe FestyNy w GmINIe Psary

wójt Gminy Psary serdecznie zaprasza na:

rodzINNy PIkNIk
połączony z festynem dla uczestników

ŚwIatowyCh dNI młodzIeży
24 lipca godz. 16:00 

plac przy ośrodku kultury w Preczowie, budynek remizy osP, ul. dębowa 1
w programie: konkurs regionalnych potraw, występy artystyczne lokalnych zespołów śpie-

waczych oraz wiele innych atrakcji dla uczestników. wstęp wolny.

I. WAKACYJNA LIGA DZIKICH DRUŻYN W 
PIŁCE NOŻNEJ
dzieci i młodzież do 18 lat.
Psary ul. Szkolna 100, boisko trawiaste
poniedziałki: 25.07. i 1, 8, 22, 29 sierpnia - g. 15:30 

II. WAKACYJNE SPOTKANIA Z KOSZYKÓWKĄ
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 32, boisko do koszykówki
środy: 17.08., 24.08 - g. 11:00

III. SŁONECZNA SIATKÓWKA PLAŻOWA
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, boisko siatkówki plażowej
środy: 27.07., 03.08.,17.08., 24.08. - g. 15:30

IV. WAKACJE Z RINGO
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, boisko siatkówki plażowej
czwartki: 28.07., 11.08., 25.08. - g. 15:30

V. WAKACJE Z BADMINTONEM
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, boisko siatkówki plażowej
piątki: 29.07.,12.08., 26.08. - g. 15:30 

VI. WAKACYJNE INDYWIDUALNE ZAWODY W 
TENISIE ZIEMNYM
dzieci i młodzież od 7 do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, kort tenisowy
wtorki: 02.08., 16.08., 23.08. - g. 15:30

VII. Program profilaktyczno-edukacyjno-
-sportowy „BEZPIECZNY TO TRZEŹWY 
KIEROWCA”
Psary ul. Szkolna 100, tereny rekreacyjne
19.08. (piątek) g. 15:30 – 18:30 
przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Katowicach, Komendą 
Powiatową Policji w Będzinie

VIII. V TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 
2001/2002 O PUCHAR „ZDROWIA” OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ
Psary ul. Szkolna 32, boisko ze sztuczną na-
wierzchnią
02.09. (piątek) g. 11:00

Grupa Wsparcia dzieci i młodzieży „Pomocna Dłoń” działająca przy OPS 
w Psarach ul. Szkolna 100 (I piętro pok. nr 8) zaprasza dzieci i młodzież od 
poniedziałku do czwartku w g. 17:00 – 19:00, w piątki w g. 15:00 – 19:00.

Wioska Internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach ul. Szkolna 
100 (parter pok. nr 4) zaprasza mieszkańców do korzystania z komputerów z 
Internetem od poniedziałku do czwartku w g. 15:00 – 17:00.

ORGANIZATORZY: Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej, Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum, GIMNAZJUM 
Psary, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „SPORTOWA GMINA PSARY”.

FestyN ŚrodowIskowy
na placu przy byłej szkole 

w malinowicach, ul. szkolna
31 lipca godz. 17:00

w programie: występy lokalnych zespołów śpie-
waczych, koncert największych przebojów muzyki 

tanecznej „daNCe wIth someBody”,
oraz zabawa taneczna do godz. 22:00.

FestyN ŚrodowIskowy
na placu przy budynku remizy
osP w dąbiu, ul. Pocztowa 34a 
15 sierpnia godz. 17:00
w programie: występy lokalnych zespołów

 śpiewaczych, przeboje muzyki latino 
w wykonaniu zespołu LatINo LoVers
 oraz zabawa taneczna do godz.22:00.

wstęp wolny


