
W miejscu starego budynku socjal-
nego zbudowano nowy o powierzchni 
169,93 m². Pojawiły się w nim trzy stre-
fy: pierwsza przeznaczona dla człon-
ków i zawodników klubu sportowego, 
druga ogólnodostępna z toaletami 
dla kibiców oraz trzecia magazyno-
wa na sprzęt sportowy i wyposażenie. 
Wszystkie pomieszczenia znajdują się 
na jednym poziomie, dzięki czemu jest 
on w pełni przystosowany do korzy-
stania przez osoby niepełnosprawne. 
Ponadto wykonano w nim nowe insta-
lacje ciepłej i zimnej wody, kanalizację,  
a także przebudowano przyłącze wo-
dociągowe i energetyczne zasilające 
cały obiekt. 

Kompleksową modernizację prze-
szła również płyta boiska, na której 
wykonano drenaż odwadniający. Za-
montowano automatyczny system na-
wadniania murawy oraz pojawiła się 
nowa nawierzchnia z trawy sianej o po-
wierzchni wynoszącej blisko 7200 m². 

Na obiekcie powstały zadaszone 
trybuny dla 192 widzów, nowe bramki 
i wiaty dla zawodników rezerwowych. 
Obiekt zyskał chodniki, nowe ogrodze-
nie wraz z piłkochwytami, oświetlenie 
sportowe umożliwiające treningi po 
zmroku oraz system monitoringu. Po-
wstał także bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości. 

Wykonawcą tej inwestycji było Hut-

nicze Przedsiębiorstwo Remontowe 
Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., a jej koszt 
wyniósł 1 675 000 zł, z czego 475 300 zł 
stanowi dotacja Ministra Sportu i Tury-
styki.

Warto wspomnieć, że w ostatnim 
czasie Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Psarach utwardził również znajdu-
jący się przy stadionie, przylegający 
do ul. Parkowej teren o powierzchni  
245 m² płytami ażurowymi oraz wy-
mienił część ogrodzenia obiektu od  
ul. Parkowej. Koszt tych prac wyniósł  
78 tys. zł. W planach ZGK na najbliższe  
2 miesiące są również prace porząd-
kowe związane m.in. z uzupełnieniem 
i naprawą ogrodzenia od ul. Głównej 
oraz wykonaniem nasadzeń na skar-
pach przy trybunach. Red.
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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ STADIONU W SARNOWIE
Stadion sportowy w Sarnowie zyskał nowy wygląd i funkcjonalność. Dobiegły końca prace, w ramach których 

powstał między innymi nowy budynek szatni, zadaszone trybuny, system automatycznego nawadniania murawy 
oraz oświetlenie sportowe. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 1 675 000 zł.
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 Na sali wykonano podwie-
szany sufit z płyt gipsowo-kar-
tonowych, w którym zabudo-
wano układ klimatyzacji oraz 
wykonano obudowę ścian  
i grzejników ze specjalnie wy-
selekcjonowanego drewna 
dekoracyjnego w różnych od-
cieniach. Ponadto zamontowa-
no 5 dużych i 94 małe wiszą-
ce lampy, 2 kotary na scenie,  
w tym jedną rozsuwaną mecha-
nicznie, ekran i projektor multi-

medialny oraz reflektory LED. 
Na ścianach i podłogach w po-

mieszczeniach kuchni i magazynu 
podręcznego wykonano okładziny  
z płytek, wymieniono drzwi we-
wnętrzne między: kuchnią, a ma-
gazynem, salą bankietową, a klatką 
schodową oraz do pomieszczeń dla 
zespołu śpiewaczego.

Wykonawcą tego przedsięwzięcia 
była firma INFOPOL GAZ Marlena 
Handel-Szczerba z Bytomia, a jego 
koszt wyniósł 347 891,68 zł. Red.

Ściany zdobi specjalnie wyselekcjonowane drewno dekoracyjne 

ZAKOŃCZONO REMONT REMIZY W PRECZOWIE

Zakończono prace remontowe w remizie OSP w Preczowie, dzięki którym powstała nowoczesna sala bankietowa, 
zamontowano system klimatyzacji oraz zmodernizowano pomieszczenia kuchni i magazynu podręcznego.

Scena i ekran projekcyjny

BUDOWA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ZBLIŻA SIĘ DO KOŃCA

W garażach i pomieszczeniach przy-
należnych do OSP zakończono już prace 
wykończeniowe, dzięki którym powsta-
ło zaplecze socjalne, szatnie, toalety  
i łazienki dla strażaków. Obniżono także 
wjazdy do garaży, wybudowano kanał 

techniczny z oświetleniem led, położo-
no betonowe posadzki i zamontowano 
nowe bramy garażowe. 

Remont przeszły pomieszczenia 
znajdujące się na piętrze budynku nad 
garażami OSP, które wykorzystują m.in. 

zespoły śpiewacze. W tej części obiektu 
przebudowano sanitariaty i kuchnię, wy-
mieniono okładziny podłóg oraz drzwi.

W sali wielofunkcyjnej wykonano kon-
strukcję pod schodkową widownię, roz-

c.d. na str.3

Od roku trwają intensywne prace przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. Obiekt przecho-
dzi kompleksową modernizację energetyczną, wewnętrzny remont i przebudowę za ponad 6 mln zł. Pozyskano 
dotacje na to zadanie z 3 źródeł o łącznej wartości blisko 2 mln zł.

Remont objął kuchnię i magazyn podręczny
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poczęto montaż instalacji elektrycznej, 
oświetlenia i nagłośnienia oraz wykona-
nie konstrukcji pod okładziny akustyczne 
ścian i sufitów. W pomieszczeniach prze-
znaczonych na salę konferencyjno-cate-
ringową i zaplecze socjalne zakończono 

budowę konstrukcji murowych i żelbe-
tonowych. Powstaje również kotłownia 
centralnego ogrzewania dla całego bu-
dynku.

Na zewnątrz obiektu docieplono już 
ściany i fundamenty oraz wymieniono 
pokrycie dachu nad częścią przynależ-
ną do OSP. Dobiegają końca prace przy 
docieplaniu ścian sali wielofunkcyjnej 
oraz trwa budowa dróg i parkingów 
wokół obiektu. Pojawiły się też napi-
sy na elewacji: Gmina Psary, Bibliote-
ka, Poczta Polska i Ośrodek Zdrowia  
w Strzyżowicach.

W budynku powstaje Centrum 
Usług Społecznych z dwiema główny-

mi salami: wielofunkcyjną  
i konferencyjno-cateringową

Wielofunkcyjna sala będzie prze-
znaczona do prowadzenia szkoleń 
i innych form związanych z podno-
szeniem kwalifikacji, organizowania 
różnych imprez okolicznościowych  
i muzycznych, występów kabaretów 
czy spektakli teatralnych. Pojawi się w 
niej pochyła widownia dla ponad 200 
widzów, podniesiona scena oraz małe 
zaplecze dla obsługi imprez. Wyposa-
żona będzie w profesjonalny sprzęt 
nagłaśniający, specjalistyczne oświe-
tlenie sceniczne, rzutnik i ekran oraz 
kotary. Za widownią, na poziomie an-
tresoli, planowane jest pomieszczenie 
reżyserki.  

W obiekcie powstaje również mniej-
sza sala konferencyjno-cateringowa 
przeznaczona na organizację mniej 
licznych szkoleń i konferencji. Pod wi-
downią została usytuowana szatnia. 
Zarówno sala wielofunkcyjna jak i kon-
ferencyjna zostaną udostępnione dla 
osób niepełnosprawnych, dzięki pode-

stowi z pochylnią, który pojawi się przy 
wejściu bocznym. 

Przed budynkiem powstaną drogi 
dojazdowe, chodniki i parking z 20 no-
wymi miejscami postojowymi, w tym  
z 2 dla osób niepełnosprawnych. Zo-
stanie wykonane również odwodnienie 
utwardzonych nawierzchni i dachów 
z montażem zbiornika na deszczówkę 
oraz nasadzenia krzewów i drzew.

Ogrzewanie z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii 

Każda mieszcząca się w budynku in-
stytucja będzie miała osobną instalację 
CO z dedykowanym nowoczesnym ko-
tłem. Do ogrzewania zostaną również 
zastosowane odnawialne źródła energii 
w postaci pompy ciepła o mocy 22 kW, 
która jest doskonałym rozwiązaniem 
grzewczo-chłodzącym, przeznaczonym 
dla tego typu budynków. 

Na budowę Centrum Usług Spo-
łecznych psarski samorząd  

pozyskał 3 dotacje 
Łączny koszt tego przedsięwzięcia 

wynosi 6 011 399,95 zł, z czego psarski 
samorząd pozyskał 3 dotacje: w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego 2014-2020 
na remont części budynku remizy OSP 
w Strzyżowicach wraz z zagospodaro-
waniem terenu wokół budynku w celu 
utworzenia Centrum Usług Społecznych 
w wysokości 738 147,48 zł oraz na termo-
modernizację budynku OSP w Strzyżowi-
cach w wysokości 693 477,65 zł, a także  
z Metropolitalnego Funduszu Solidarno-
ści w kwocie 520 000 zł. Wykonawcą in-
westycji jest firma Efekt Sp. z o.o. z Siemia-
nowic Śląskich. Zgodnie z umową prace 
potrwają do końca października. Red.

Na zewnątrz budynku wykonano elewację z napisami

W sali wielofunkcyjnej powstaje pochyła widownia

c.d. ze str.2

Prace wewnątrz budynku
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FM LOGISTIC W PSARACH JUŻ PRACUJE. CODZIENNIE PRZYJMOWANYCH JEST KILKADZIESIĄT 
CIĘŻARÓWEK.
25 000 m², w tym 1 500 na antresoli nad dokami ładunkowymi dla ciężarówek, zatrudnionych około 40 osób,  

w tym 9 osób z gminy Psary i kolejni pracownicy poszukiwani – centrum logistyczne FM Logistic w Psarach już 
przyjmuje ciężarówki z towarami i wysyła transport do najdalszych punków w kraju i za granicą.

Magazyn w Psarach firmy FM Lo-
gistic rozpoczął swoją działalność  
w marcu tego roku. To tzw. magazyn 
wielomodułowy. Jego konstrukcja 
pozwala na szybką rozbudowę o ko-
lejne części, można to przyrównać 
do budowy z klocków – przyznają 
przedstawiciele firmy. Hala posiada 
certyfikat LEED, budownictwa przy-
jaznego środowisku. Oznacza to m.in. 
energooszczędność, dla przykładu 
dla ograniczenia strat ciepła dach ma 
kolor biały.

Magazyn w Psarach to tzw. obiekt 
multikliencki, obsługujący wiele firm. 
W tej chwili są to firmy produkujące 
napoje, suche produkty spożywcze 

m.in. kisiele, budynie i składniki do 
pieczenia. Każdego dnia magazyn  
w Psarach opuszcza 60 ciężarówek, 
które rozwożą towary nie tylko w Pol-
sce, ale także do odbiorców w Euro-
pie Centralnej. 

W tej chwili w obiekcie o powierzch-
ni 25 000 m² można składować śred-
nio 35 000 palet. Po powiększeniu 
hali będzie to proporcjonalnie więcej.  
W założeniu obiekt po zakończeniu 
ma mieć blisko 100 000 m² i kształt 
litery E, co ma ułatwiać i optymali-
zować załadunek i składowanie to-
warów. Już dziś wiadomo, że jeszcze 
w tym roku powinny ruszyć kolejne 
prace związane z rozbudową maga-

zynu w Psarach o kolejne 10 000 m².  
W planach - po powiększeniu budyn-
ku – transport wewnątrzmagazyno-
wy będzie częściowo zautomatyzo-
wany. W tym celu w hali pojawią się 
bezobsługowe, programowane wóz-
ki do transportu towarów.

FM Logistic ma obiekty w ca-
łym kraju – głównie jednak  
w centralnej części – w rejonie Mszczo-
nowa i Tomaszowa Mazowieckiego. 
Na południu Polski to hala w Olszowej  
w powiecie strzeleckim oraz w Psa-
rach. Wybór Psar na nową inwesty-
cję FM Logistic nie był przypadkowy 
– ma to związek z planami obsługi 
kolejnych firm z branży motoryza-
cyjnej przez halę w Psarach. Ważne 
dla FM Logistic było również po-
siadanie centrum logistycznego,  
z którego będzie można w efektyw-
ny sposób realizować zamówienia do 
całej Europy Centralno-Wschodniej. 
Południe Polski to centrum produk-
cji części motoryzacyjnych, które 
następnie transportowane są do fir-
my na terenie kraju oraz za granicę, 
gdzie znajdują się fabryki znanych 
marek samochodowych.

W tej chwili w centrum logistycz-
nym w Psarach pracuje około 40 osób, 
w tym 9 zatrudnionych to mieszkańcy 
gminy Psary. Docelowo w pierwszym 
etapie rekrutacji w FM Logistic ma zna-
leźć pracę około 50 osób. Zatrudnienie 

Magazyn FM Logistic

Doki ładunkowe dla ciężarówekWielopoziomowe składowanie towarów

c.d. na str.5
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Jesienią tego roku planowane jest otwarcie nowoczesnych pracowni biologicznych w szkołach podstawowych 
w Dąbiu i Sarnowie. Projekty są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

W SZKOŁACH W DĄBIU I SARNOWIE POWSTANĄ NOWOCZESNE ZIELONE PRACOWNIE

W Szkole Podstawowej w Dąbiu 
powstanie pracownia „Dary natury”, 
która pozwoli uczniom przyswajać 

wiedzę z przyrody, chemii,  
fizyki i ekologii. 

W sali dominować będą jasne od-
cienie szarości z akcentami kolorów 
ziemi: niebieskim, zielonym i żółtym. 
Na ścianach zawisną plansze z ukła-
dem okresowym Mendelejewa, mapy 
świata i Polski, rozwój ewolucyjny 
człowieka oraz morski krajobraz. Nad 
mapami pojawią się 4 zegary wskazu-
jące strefy czasowe świata. W sali zo-
stanie wydzielona część chemiczno-
-fizyczna z naklejkami nawiązującymi 
do wzorów fizycznych, chemicznych  
i matematycznych z wizerunkiem Ein-
steina. 

Pracownia zostanie wyposażona  
w tablice: interaktywną i suchościeral-
ną oraz projektor i wizualizer. Ten no-
woczesny sprzęt pozwoli wyświetlać 
na tablicy interaktywnej przeprowa-
dzane eksperymenty. Powstanie rów-
nież kącik hodowlany, wyposażony 
w mikroskopy służące do obserwacji 
przygotowanych preparatów, a całość 
dopełni ogród botaniczny. Dodatkowo 

do pracowni zostaną zakupione meble 
i liczne pomoce dydaktyczne.

Koszt pracowni biologicznej wyniesie 
37 310,48 zł, z czego aż 29 848,38 zł sta-
nowi nagroda finansowa, którą szkoła 
w Dąbiu zdobyła w konkursie Zielona 
Pracownia 2018.

W Szkole Podstawowej w Sarno-
wie powstanie pracownia „Ocean 
wiedzy”, który pozwoli uczniom 

zdobywać wiedzę z biologii,  

przyrody i geografii. 
Ekopracownia będzie utrzymana w 

tonacjach beżu, błękitu, granatu i ziele-
ni, a jej przestrzeń zostanie podzielona 
na 3 strefy: multimedialną, edukacyjną 
i doświadczalno-eksperymentalną. 

W pierwszej strefie pojawią się m.in.: 
tablica interaktywna, projektor, głośni-
ki, drukarka 3D i wizualizer. Ten nowo-
czesny sprzęt audiowizualny pozwoli 
nauczycielom w sposób innowacyjny 
prowadzić zajęcia lekcyjne. W części 
edukacyjnej na ścianach pojawią się: 
fototapeta obrazująca dno oceanu 
oraz plansze przedstawiające życie  
w morzach i jeziorach. W oknach zo-
staną zamontowane rolety z moty-
wem kropel wody. Strefa doświad-
czalno-eksperymentalna zostanie 
wyposażona w mobilne laboratorium, 
w którym będzie można przepro-
wadzać różne eksperymenty i pre-
zentować efekty projektów. Pojawi 
się również tzw. „kącik złotej rybki”  
z akwarium, w którym uczniowie będą 
hodować rybki.

Pracownia biologiczna w Sarnowie, 
której koszt wyniesie 33 960 zł, zosta-

Wizualizacja pracowni „Dary natury” w Dąbiu

Wizualizacja pracowni „Ocean wiedzy” w szkole w Sarnowie

nowych pracowników uzależnione 
jest od podpisania umów z kolejny-
mi firmami, które wybiorą Psary na 
miejsce obsługi logistycznej swoich 
towarów. W tej chwili FM Logistic po-
szukuje operatorów wózków widło-
wych,  mogą to być także osoby bez 

uprawnień. Firma gwarantuje zain-
teresowanym osobom odpowiednie 
szkolenia i poszukuje pracowników  
z najbliższej okolicy. 

Ogłoszenia o pracy można znaleźć 
na stronie www.fmlogistic.pl.

FM Logistic to firma działająca na 
rynku od 50 lat. Swoje centra logi-

styczne ma rozlokowane w 14 kra-
jach i 180 miejscach, zatrudnia ponad  
23 000 pracowników, obroty prze-
kraczają 1 miliard euro i dysponuje  
3.5 milionami m² magazynów. W Pol-
sce firma zatrudnia ponad 3 100 osób, 
dysponuje 8 centrami logistycznymi 
550 000 m². Red.

c.d. ze str.4

c.d. na str.6
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POWSTAJE PĘTLA DO ZAWRACANIA NA UL. SZKOLNEJ W SARNOWIE

Dobiegają końca prace na ul. Szkolnej w Sarnowie. Powstająca pętla ma ułatwić zawracanie na tej ślepej ulicy 
autobusowi szkolnemu oraz rodzicom dowożącym dzieci do szkoły i przedszkola. Prace finansuje DL Project 
Management, firma, która wcześniej wybudowała bezkolizyjny węzeł drogowy przy DK 86, w wyniku czego 
zamknięto zjazd z ul. Szkolnej na drogę krajową.

Budowa pętli do zawracania przy 
ekranach akustycznych była oczeki-
wana przez mieszkańców i ma im uła-
twić komunikację na tej wąskiej ulicy. 
Dodatkowo ul. Szkolna, gdzie znajdu-

je się szkoła i przedszkole, to miejsce 
o dużym ruchu aut osobowych. Nowa 
pętla w swym założeniu ma usprawnić 
dojazd i zawracanie w rejonie szkoły. 
Dotychczas autobus szkolny zawracał 

na placu strażackim, teraz to się zmie-
ni – podkreśla Łukasz Siwczyk, dyrek-
tor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Psarach. 

Pas ruchu drogowego zostanie 
wykonany z nawierzchni asfaltowo-
-betonowej, poszerzenie na łuku  
z nieregularnej kostki granitowej. 
Powstanie także asfaltowa ścieżka 
rowerowa, która będzie łączyć pętlę  
z ul. Podgórną. Po zakończeniu prac 
na ul. Szkolnej w Sarnowie, inwesty-
cja zostanie przekazana gminie Psary 
nieodpłatnie. Gmin pokrywa jedynie 
koszty wywłaszczenia prywatnych 
gruntów zajętych pod inwestycję.

Prace na ul. Szkolnej w Sarnowie 
dobiegają końca. Na początku nowe-
go roku szkolnego, we wrześniu auto-
bus szkolny będzie mógł już korzystać  
z zatoki na końcu ulicy. Inwestorem jest 
firma DL Project Management, która 
jest właścicielem hali w Psarach przy  
ul. Akacjowej. Red.

Kolejna drogowa inwestycja w gminie Psary

nie w całości sfinansowana ze środków, 
które szkoła wygrała w dwóch konkur-
sach: 27 168 zł w konkursie Zielona 
Pracownia 2018, a 6 792 zł w konkursie 
Zielona pracownia_projekt’2018.

Od listopada 2017 r.  
w Gródkowie działa  

„Ekobaza detektywów przyrody”
Warto wspomnieć, że pierwsza zielo-

na pracownia w gminie Psary powstała 
w listopadzie 2017 r. w Szkole Podsta-

wowej w Gródkowie. Nauka w sali wy-
posażonej w nowoczesne sprzęty i po-
moce dydaktyczne, z całą pewnością 
sprzyja rozwojowi młodych talentów  
i przyczynia się do wzrostu zaintereso-
wania przyrodą i ekologią. Red.

c.d. ze str.5

NOWE LAMPY LED OŚWIETLAJĄ ODCINKI GMINNYCH DRÓG
Na odcinkach gminnych dróg w Malinowicach, Dąbiu Chrobakowym, Sarnowie i Strzyżowicach powstało oświe-

tlenie uliczne LED.

Nowe lampy oświetlają już odcinki 
gminnych dróg w Malinowicach na  
ul. Brzozowej do Dąbia Chrobako-
wego i przy pętli autobusowej na  
ul. Szkolnej, w Sarnowie na ulicach: 
Parkowej i Browarnej oraz w Strzyżo-
wicach na ul. Parkowej. 

Łącznie powstało 18 nowych punk-
tów świetlnych i blisko 750 m nowej 
sieci oświetleniowej. Warto wspo-
mnieć, że zamontowane oprawy  
w technologii LED przynoszą znaczne 
oszczędności finansowe. 

Koszt tych zadań wyniósł  
122 093,42 zł, a ich wykonawcą była 
firma P.P.H.U. Damaris Sławomir Per-
dak z Dąbrowy Górniczej. Red.

Oświetlenie uliczne LED w Strzyżowicach
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PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE „WODY POLSKIE” ZATWIERDZIŁO NOWĄ TARYFĘ ZA 
WODĘ
Zgodnie z nowymi przepisami prawa, które weszły w życie w styczniu tego roku, została ustalona nowa taryfa 

za dostawę wody i odbiór ścieków w gminie Psary. Po raz pierwszy „Wody Polskie” zatwierdziły wniosek Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Psarach. Odbyło się to bez udziału wójta i Rady Gminy Psary. 

W związku ze zmianami prawa  
(tj. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków, Prawa wodnego) regulato-
rem taryfy za dostawę wody i odbiór 
ścieków jest działające od tego roku 
Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie”. Zmiany te spowodo-
wały, że Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Psarach zobowiązany był do 
opracowania nowego wniosku tary-
fowego na 3 lata, który został przed-
łożony do zatwierdzenia Państwowe-
mu Gospodarstwu Wodnemu „Wody 
Polskie”, a nie jak dotychczas wójtowi 
czy Radzie Gminy Psary. Wniosek po 
weryfikacji „Wód Polskich” zatwier-
dzony został decyzją Dyrektora „Wód 
Polskich”. Taryfa jest trzyletnia, ale 
stawki ustalone są osobno na po-

szczególne lata.
Zmiana przepisów spowodowała, 

że cena wody w I okresie obowiązy-
wania nowej taryfy wzrośnie. Aktual-
nie na poziom taryfy składają się kosz-
ty inwestycyjne oraz koszty bieżące 
funkcjonowania zakładu, tzn. koszty 
amortyzacji, podatek od nierucho-
mości, koszty opłaty za umieszczenie 
sieci wodociągowej w pasie drogo-
wym, bieżące koszty funkcjonowania 
zakładu (takie jak np. opłata za ener-
gię elektryczną), plany sprzedażowe 
w poszczególnych latach czy opłata za 
usługi wodne. Na wysokość stawek ta-
ryfowych znaczący wpływ ma również 
to, że ZGK w Psarach od 1 stycznia 2017 
r. został objęty centralizacją rozliczeń 
podatku od towarów i usług VAT, cze-
go następstwem było ustalenie możli-

wego poziomu do odliczenia podatku 
od towaru i usług VAT. Obecnie z uwa-
gi na brak dotychczasowej możliwości 
do odzyskania (odliczenia) podatku 
na mocy prawodawstwa krajowego 
zakład był zmuszony, powstały koszt 
podatku VAT, ująć w kalkulacji taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Psary. W związku ze 
zmianą przepisów cena wody w I okre-
sie obowiązywania nowej taryfy wzro-
śnie o 34 gr brutto. Pomimo zatwier-
dzonej podwyżki wody, cena za wodę 
w gminie Psary nadal pozostaje jedną 
z najniższych w powiecie będzińskim. 
Wzrost ceny o 34 gr na 1 m³ oznacza, 
że przeciętne gospodarstwo domo-
we zapłaci rachunek za wodę większy  
o około 4,08 zł na miesiąc. ZGK

NOWE NASADZENIA ZIELENI W GMINIE PSARY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach systematycznie dokonuje nowych nasadzeń zieleni w gminie.  
W czerwcu nowe sadzonki pojawiły się w Malinowicach i Górze Siewierskiej, a wkrótce kolejne rośliny zostaną 
posadzone w Sarnowie.

Na początku czerwca pracowni-
cy Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Psarach posadzili nowe krzewy ta-
wuły japońskiej i irgi na skwerkach 
w okolicy przystanku autobusowego 
przy ul. Kościuszki w Górze Siewier-
skiej oraz na pętli do zawracania przy 
ul. Szkolnej w Malinowicach. Prace 
obejmowały przygotowanie terenu, 
rozłożenie agrowłókniny, posadzenie 
roślin oraz rozścielenie kory. 

W lipcu i sierpniu planowane są ko-
lejne nasadzenia, tym razem na skar-
pach przy trybunie na stadionie pił-
karskim KS Sarnów.

Warto wspomnieć, że w paździer-
niku 2017 r. wokół kapliczki na Pod-

dzwonku posadzono blisko 150 no-
wych sadzonek roślin, w tym dwa 
gatunki róż i bodziszki czerwone. 
Prócz nasadzeń wykonano również 
ściółkowania korą i zamontowano sta-
lowe obrzeża trawników. Red.

Nasadzenia na pętli do zawracania przy 
ul. Szkolnej w Malinowicach

INWESTYCJE

 Nasadzenia wokół kapliczki na Poddzwonku
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PRACE REMONTOWE W OŚRODKACH KULTURY W SARNOWIE I DĄBIU
W sarnowskiej placówce wykonano nowe pokrycie schodów wejściowych z żywicy epoksydowej, a w ośrodku 

kultury w Dąbiu remontowany jest górny korytarz, łazienki, pomieszczenia świetlicy i pokoje biurowe.

Zakończono remont schodów 
wejściowych do ośrodka kultury  
w Sarnowie. Przedsięwzięcie obej-

mowało skucie starych płytek, wy-
szlifowanie gruntu oraz uzupełnienie 
ubytków żywicą. Następnie nałożono 

nową warstwę z żywicy epoksydowej 
i piasku kwarcowego, dzięki czemu 
powstała antypoślizgowa posadzka, 
tzw. kamienny dywan. Wykonawcą 
tej inwestycji była firma STALMET Łu-
kasz Marcela z Osiek, a jej koszt wy-
niósł 20 929,99 zł.

W ośrodku kultury w Dąbiu zakoń-
czono skuwanie starych płytek na 
korytarzu i w łazienkach oraz rozpo-
częto czyszczenie ścian pod gładzie 
na świetlicy i w pomieszczeniach 
biurowych. Na górnym korytarzu zo-
staną wymienione płytki i parapety 
oraz zostanie wykonana lamperia 
 z marmolitu. Świetlica i pokoje biu-
rowe zostaną pomalowane, a par-
kiet wycyklinowany. Pojawią się 
także nowe parapety, drzwi i lampy. 
W łazienkach zostanie wymieniona 
armatura i płytki. Wykonawcą tego 
przedsięwzięcia jest firma RBDOM  
Sp. z o.o. z Czeladzi, a jego koszt wyniesie  
79 844,98 zł. Zgodnie z umową prace 
potrwają do 22 lipca. Red.

Modernizacja i budowa dodatkowych miejsc postojowych dla czekających ciężarówek ma poprawić bezpieczeń-
stwo na ul. Jasnej w Sarnowie. Remont ulicy prowadzącej m.in. do Gospodarstwa Ogrodniczego Tadeusz Mularski 
jest finansowany przez tą właśnie firmę.

TRWA PRZEBUDOWA ULICY JASNEJ W SARNOWIE

Ulica Jasna jest drogą bezpośred-
nio prowadzącą z dwupasmówki,  
DK 86 do zakładu ogrodniczego. Czę-
sto na całej jej długości czekające cię-
żarówki utrudniały komunikację miesz-
kańcom tej części Sarnowa. Teraz ma to 
się zmienić, dzięki tej inwestycji.

W projekcie przewidziano wy-
mianę asfaltu od skrzyżowania  
z DK 86 do bramy zakładu ogrod-
niczego oraz budowę zatoki wraz  
z miejscami parkingowymi dla cięża-
rówek. Na ulicy zostanie wymienione 
około 400 m popękanego asfaltu. 
Znikną wyboje i koleiny. Po prawej 
stronie ulicy powstanie wspomnia-
na wcześniej zatoka dla ciężarówek, 
bezpośrednio w sąsiedztwie wjaz-
du do zakładu ogrodniczego. Ten 
nowy fragment poszerzonej ulicy 
będzie miał blisko 100 m długości.  
W tym miejscu powstaną m.in. cztery 
stanowiska postojowe o szerokości  
3 i długości 30 m dla ciężarówek.

Remont ul. Jasnej zakłada także 

regulację istniejącego odwodnienia, 
wymianę części krawężników i chod-
ników. Łącznie to około 1000 m² no-
wej nawierzchni z pełną podbudową 
oraz blisko 2500 m² nakładki asfalto-
wej. Inwestycja to także 118 m opasek 
z kostki betonowej oraz 530 m² obsia-
nych trawą. 

Prace na ul. Jasnej rozpoczęto  

w maju, mają zakończyć się w prze-
ciągu najbliższych tygodni. Koszty 
inwestycji pokrywa Gospodarstwo 
Ogrodnicze Tadeusz Mularski. Gmi-
na po uzyskaniu zgody radnych kupi 
zakończoną inwestycję za symbo-
liczną złotówkę oraz pokryje koszty 
wywłaszczenia terenu pod zatokę 
postojową. Red.

Prace na ul. Jasnej - nowa nawierzchnia asfaltowa

Wejście do ośrodka kultury w Sarnowie

INWESTYCJE
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH PO RAZ DRUGI BENEFICJENTEM PROGRAMU ERASMUS+, 
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
Od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Psarach realizuje nowy projekt pt. „Szkoła 

otwarta na zmiany”, którego wartość sięga 45 420 euro w ramach programu Erasmus+ KA101, mobilność kadry 
edukacji szkolnej.

W psarskiej placówce już po raz 
drugi będzie realizowany tego typu 
projekt. To ogromny sukces, ponie-
waż dofinansowanie otrzymało za-
ledwie 20% wnioskujących szkół.  
W odróżnieniu od realizowanych wcze-
śniej projektów, pole działania tego jest 
zawężone do zbudowania podstaw 
pracy nauczycieli w nowych warunkach 
– przestawienie się na pracę z uczniem 
młodszym. Wykorzystany zostanie rów-
nież potencjał językowy nauczycieli 
przedmiotów ścisłych i humanistycznych 
w szkoleniach, które pomogą uzyskać im 
jeszcze lepsze efekty kształcenia. 

Szkolenia podjęte w projekcie obej-
mują: 

• szkolenia metodyczne z elemen-
tami obserwacji praktyk nauczania  
w szkole podstawowej, które pomogą 
zrozumieć i opanować specyfikę naucza-
nia młodszych dzieci, 

• kurs, który wyposaży nauczycieli w 
narzędzia pozwalające na prowadzenie 
młodego ucznia przez proces przyswa-
jania materiału programowego w taki 
sposób, by go zaangażować i zachęcić 
do przejęcia inicjatywy poznawczej po-
przez rozwijanie umiejętności krytyczne-
go myślenia,

• szkolenia typu Language and Le-

arning To Learn oraz Bi-component  
z elementami praktyki szkolnej  
w szkole brytyjskiej poszerzą zakres me-
todologicznych podejść u nauczycieli, z 
myślą o niezależnym i efektywniejszym 
uczeniu się uczniów oraz umożliwią 
uczestnikom poprowadzenie szkoły w 
kierunku Profesjonalnej Społeczności 
Edukacyjnej,

• szkolenie Project Based Learning in 
the Classroom: Setup, Integration and 
Reflection, umożliwi teoretyczne i prak-
tyczne poznanie metody PBL i przeszko-
lenie w tym zakresie całego grona peda-
gogicznego, dzięki czemu w szkole na 
wszystkich przedmiotach będą używane 
nowe, zintegrowane narzędzia naucza-
nia oparte na wspólnym rozwiązywaniu 
problemów, nowe formy motywowania 
młodych uczniów i rozwijania ich pasji 
do samodzielnego uczenia się,

• szkolenie metodyczne Creative Te-
aching in Secondary CLIL Classroom dla 
nauczyciela plastyki, prowadzącego w 
szkole innowację opartą na nauczaniu 
dwujęzycznym,

• School Management Course dla dy-
rektora placówki, dzięki któremu moż-
liwe będzie jeszcze bardziej efektywne 
zarządzanie szkołą poprzez polepszenie 
jakości pracy na arenie międzynarodo-

wej, dzielenie się najlepszymi praktyka-
mi w kierowaniu szkołą z dyrektorami 
szkół oraz liderami edukacyjnymi z ca-
łego świata, zwiększenie umiejętności w 
języku angielskim, co zapewni placówce 
zrównoważony rozwój w obliczu refor-
my oświaty,

• szkolenia Intensive General English 
dla 6  nauczycieli, aby mogli aktywnie 
włączyć się w realizację międzynarodo-
wych projektów oraz podnosić jakość 
oferowanych przez nich zajęć dzięki zdo-
byciu umiejętności samodoskonalenia 
się i korzystania z dostępnych artykułów 
i szkoleń zawodowych w języku angiel-
skim. 

Projekt zakłada również Job sha-
dowing – obserwację nauczania  
w szkole hiszpańskiej, która pozwoli na 
efektywne wprowadzanie do praktyki 
szkolnej pracy metodą PBL na wszyst-
kich zajęciach i częściowe odejście od 
podręczników. 

Metoda PBL pomoże uczniom polubić 
szkołę i rozwinąć ich kompetencje oraz 
umiejętności potrzebne do odniesienia 
sukcesu w dzisiejszym społeczeństwie: 
planowanie, krytyczne myślenie, rozu-
mowanie, kreatywność, zrozumienie 
innych kultur, wizualizację, osobistą i 
społeczną odpowiedzialność oraz zrozu-
mienie, które narzędzia technologiczne 
najlepiej sprawdzają się w danym zada-
niu. 

Nauczyciele będą kształcić się w Wiel-
kiej Brytanii, na Malcie, we Włoszech oraz 
w Hiszpanii. Projekt jest finansowany 
przez Unię Europejską. Red.

PRACE PIELĘGNACYJNE PRZY MURAWACH NA STADIONACH W PSARACH, STRZYŻOWICACH,  
DĄBIU I PRECZOWIE
Od maja do października potrwają prace pielęgnacyjne przy murawach 

na stadionach piłkarskich w Psarach, Strzyżowicach, Dąbiu i Preczowie.

Każdego roku na stadionach pił-
karskich prowadzone są prace, które 
zapewniają odbudowę i odpowiednie 
utrzymanie muraw. 

W tym roku rewitalizacja obejmuje 
koszenie, sukcesywne wyrównywanie 
nawierzchni oraz wysiewanie nasion. 
Murawy są również nawożone prepara-
tami mineralnymi, chwasty zwalczane 
specjalistycznymi środkami, a pojawia-
jące się ubytki uzupełniane mieszanką 
ziemi i piachu. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z do-
brej jakościowo murawy jaką mamy 
na stadionie w Strzyżowicach. – mówi 
Jarosław Gajewski, prezes LKS Jedność 
Strzyżowice – Mimo, iż stadion znaj-
duje się w nasłonecznionym miejscu, a 
jego podłoże jest gliniaste, to dzięki za-
biegom rewitalizacyjnym murawa jest 
w doskonałej kondycji, co jest bardzo 
ważne dla piłkarzy, trenerów i osób za-
rządzających klubem. 

Na zlecenie Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej w Psarach, wszystkie zabiegi 
wykonuje Szkółka drzew i krzewów Ja-
cek Wolny z Rogoźnika. Red.

Murawa na stadionie w Strzyżowicach
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPIEC - GRUDZIEŃ 2018

Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

10.07. (wtorek)
24.07. (wtorek)

07.08. (wtorek)
21.08. (wtorek)

04.09. (wtorek)
18.09. (wtorek)

02.10. (wtorek)
16.10. (wtorek)
30.10. (wtorek)

13.11. (wtorek)
27.11. (wtorek)

11.12. (wtorek)
24.12. (pon.)

plastik, metal,
papier

- 31.08. (piątek) - 26.10. (piątek) - 29.12. (sobota)

plastik, metal,
szkło

27.07. (piątek) - 21.09. (piątek) - 30.11. (piątek) -

wielkogabaryty - - 27.09. (czwartek) - - -

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

09.07. (pon.)
23.07. (pon.)

06.08. (pon.)
20.08. (pon.)

03.09. (pon.)
17.09. (pon.)

01.10. (pon.)
15.10. (pon.)
29.10. (pon.)

12.11. (pon.)
26.11. (pon.)

10.12. (pon.)
22.12. (sob.)

plastik, metal,
papier

- 30.08. (czwartek) - 25.10. (czwartek) - 28.12. (piątek)

plastik, metal,
szkło

26.07. (czwartek) - 20.09. (czwartek) - 29.11. (czwartek) -

wielkogabaryty - - 27.09. (czwartek) - - -

Preczów

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

04.07. (środa)
18.07. (środa)

1.08. (środa)
16.08 (czw.)

29.08. (środa) 

12.09. (środa)
26.09. (środa)

10.10. (środa)
24.10. (środa)

07.11. (środa)
21.11. (środa)

05.12. (środa)
19.12. (środa)

plastik, metal,
papier

- 20.08. (pon.) - 15.10. (pon.) - 17.12. (pon.)

plastik, metal,
szkło

02.07. (pon.) - 10.09. (pon.) - 19.11. (pon.) -

wielkogabaryty - - 24.09. (pon.) - - -

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

11.07. (środa)
25.07. (środa)

08.08. (środa)
22.08. (środa)

05.09. (środa)
19.09. (środa)

03.10. (środa)
17.10. (środa)
31.10 (środa)

14.11. (środa)
28.11. (środa)

12.12. (środa)
27.12. (czwartek)

plastik, metal,
papier

- 21.08. (wtorek) - 16.10. (wtorek) - 18.12. (wtorek)

plastik, metal,
szkło

03.07. (wtorek) - 11.09. (wtorek) - 20.11. (wtorek) -

wielkogabaryty - - 24.09. (pon.) - - -

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

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

05.07. (czwartek)
19.07. (czwartek)

02.08. (czwartek)
17.08. (piątek)

30.08. (czwartek)

13.09. (czwartek)
27.09. (czwartek)

11.10. (czwartek)
25.10. (czwartek)

08.11. (czwartek)
22.11. (czwartek)

06.12. (czwartek)
20.12. (czwartek)

plastik, metal,
papier

- 27.08. (pon.) - 22.10. (pon.) - 22.12. (sobota)

plastik, metal,
szkło

23.07. (pon.) - 17.09. (pon.) - 26.11. (pon.) -

wielkogabaryty - - 25.09. (wtorek) - - -

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

06.07. (piątek)
20.07. (piątek)

03.08. (piątek)
18.08. (sobota)
31.08. (piątek)

14.09. (piątek)
28.09. (piątek)

12.10. (piątek)
26.10. (piątek)

09.11. (piątek)
23.11. (piątek)

07.12. (piątek)
21.12. (piątek)

plastik, metal,
papier

- 28.08. (wtorek) - 23.10. (wtorek) - 24.12. (pon.)

plastik, metal,
szkło

24.07. (wtorek) - 18.09. (wtorek) - 27.11. (wtorek) -

wielkogabaryty - - 25.09. (wtorek) - - -
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Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

13.07. (piątek)
27.07. (piątek)

10.08. (piątek)
24.08. (piątek)

07.09. (piątek)
21.09. (piątek)

05.10. (piątek)
19.10. (piątek)

03.11. (sobota)
16.11. (piątek)
30.11. (piątek)

14.12. (piątek)
29.12. (sobota)

plastik, metal,
papier

- 29.08. (środa) - 24.10. (środa) - 27.12. (czwartek)

plastik, metal,
szkło

25.07. (środa) - 19.09. (środa) - 28.11. (środa) -

wielkogabaryty - - 26.09. (środa) - - -

Gródków

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

12.07. (czw.)
26.07. (czw.)

09.08. (czw.)
23.08. (czw.)

06.09. (czw.)
20.09. (czw.)

04.10. (czw.)
18.10. (czw.)

02.11. (piątek)
15.11. (czw.)
29.11 (czw.)

13.12. (czw.)
28.12. (piątek)

plastik, metal,
papier

- 22.08. (środa) - 17.10. (środa) - 19.12. (środa)

plastik, metal,
szkło

04.07. (środa) - 12.09. (środa) - 21.11. (środa) -

wielkogabaryty - - 26.09. (środa) - - -

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

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

02.07. (pon.)
16.07. (pon.)
30.07. (pon.)

13.08. (pon.)
27.08. (pon.)

10.09. (pon.)
24.09. (pon.)

08.10. (pon.)
22.10. (pon.)

05.11. (pon.)
19.11. (pon.)

03.12. (pon.)
17.12. (pon.)
31.12. (pon.)

plastik, metal,
papier

- 23.08. (czw.) - 18.10. (czw.) - 20.12. (czw.)

plastik, metal,
szkło

05.07. (czw.) - 13.09. (czw.) - 22.11. (czw.) -

wielkogabaryty - - 28.09. (piątek) - - -

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

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

03.07. (wtorek)
17.07. (wtorek)
31.07. (wtorek)

14.08. (wtorek)
28.08. (wtorek)

11.09. (wtorek)
25.09. (wtorek)

09.10. (wtorek)
23.10. (wtorek)

06.11. (wtorek)
20.11. (wtorek)

04.12. (wtorek)
18.12. (wtorek)

plastik, metal,
papier

- 24.08. (piątek) - 19.10. (piątek) - 21.12. (piątek)

plastik, metal,
szkło

06.07. (piątek) - 14.09. (piątek) - 23.11. (piątek) -

wielkogabaryty - - 28.09. (piątek) - - -

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

06.07. (piątek)
20.07. (piątek)

03.08. (piątek)
18.08. (sobota)
31.08. (piątek)

14.09. (piątek)
28.09. (piątek)

12.10. (piątek)
26.10. (piątek)

09.11. (piątek)
23.11. (piątek)

07.12. (piątek)
21.12. (piątek)

plastik, metal,
papier

- 28.08. (wtorek) - 23.10. (wtorek) - 24.12. (pon.)

plastik, metal,
szkło

24.07. (wtorek) - 18.09. (wtorek) - 27.11. (wtorek) -

wielkogabaryty - - 25.09. (wtorek) - - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH



Jaka jest recepta na udany Dzień 
Dziecka? Prosty – dorośli muszą się 
postarać sprawić przyjemność dzie-
ciom. I ta idea przyświecała organiza-
cji tego dnia w szkole w Gródkowie. 

Świętowanie rozpoczęło się od 
wspólnego oglądania speklaklu „Sło-
wik”, na motywach baśni Andersena  

w reżyserii Jolanty Ciastoń. Potem 
przyszedł czas na zabawy na świe-
żym powietrzu i rozgrywki sportowe. 
Najgłośniej było przy dmuchańcach, 
gdzie zjeżdżaniu i podskokom towa-
rzyszyły salwy śmiechu i okrzyków. 
Gwoździem programu był pokaz ilu-
zjonisty, który co prawda nie wycią-

gnął królika z kapelusza, ale doskonale 
bawił publiczność licznymi sztuczka-
mi. Niezwykle wiele radości dostarczy-
ła zabawa z bańkami mydlanymi. Nie-
którym udało się wykonać naprawdę 
ogromne. Jak zwykle przy takich oka-
zjach hitem było dmuchanie balonów 
i walki na balonowe miecze. Ogromną 
niespodziankę sprawił dzieciom jeden 
z rodziców, który rozdawał balony na-
pełnione helem. Jeszcze długo po za-
kończeniu imprezy trwały polowania 
na te, które unosiły się pod sufitem.

Rodzice i szkolna stołówka zadbali 
o to, by w tym dniu dzieci zjadły hot-
-dogi, lody, smaczne przekąski i cia-
steczka. Były nawet świeżo zerwane 
z drzew czereśnie, które znakomicie 
nadawały się na oryginalne kolczyki. 

Pogoda i humory dopisały. Pod 
koniec dnia najczęściej pojawiały się 
słowa: „Taki Dzień Dziecka mógłby być 
codziennie”.  SP Gródków

 

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary” NR 8/I/2017/2018

DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE W GRÓDKOWIE

30 maja w Szkole Podstawowej  
w Strzyżowicach odbył się I Festiwal 
Kultury i Sportu z Polską w tle. 

Z okazji Dnia Dziecka, który w tym 
roku przypadł na dzień wolny od  
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
w środę przed długim weekendem 
uczniowie wszystkich klas świetnie 
się bawili, a przy tym utrwalili wiedzę  
z różnych przedmiotów. Chociaż był to 
tzw. dzień „bez teczek”, każda klasa mia-
ła kilka – trwających po 20 minut – lek-
cji, podczas których rozwiązywali różne 
zadania, krzyżówki, łamigłówki związa-
ne tematycznie z danym przedmiotem. 
W klasach starszych były to: język polski, 
język angielski, matematyka, przyroda, 
historia, muzyka/plastyka i wychowa-
nie fizyczne. Podczas zajęć uczniowie  
w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III  
i IV – VI zdobywali punkty, których suma  

(z wszystkich przedmiotów) 
decydowała o wygranej. Z klas 
młodszych I miejsce z najwięk-
szą liczbą punktów zajęła klasa 
IIIb, na II miejscu znalazła się 
klasa I, a na III miejscu znalazły 
się dwie klasy: II i IIIc. Z kolei  
w klasach starszych najwięk-
szą liczbę punktów, zdoby-
wając w  ten sposób I miejsce, 
uzyskała klasa Va, następnie  
II miejsce zajęła klasa Vb, a na 
III miejscu znaleźli się ucznio-
wie klasy IVb. Gratulujemy 
zwycięstwa, choć tak napraw-
dę liczyła się dobra współ-
praca w grupie, odświeżenie  
w pamięci różnych wiadomo-
ści i oczywiście świetna zaba-
wa połączona z rywalizacją.  
SP Strzyżowice

FESTIWAL KULTURY I SPORTU Z POLSKĄ W TLE
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SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO
8 maja w Przedszkolu Publicznym 

im. Kubusia Puchatka w Sarnowie od-
była się kolejna już edycja Gminnego 
Konkursu Literackiego „Snuj się, snuj 
bajeczko”, zorganizowana we współ-
pracy z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Psarach - filia w Sarnowie. W zma-
ganiach konkursowych wzięli udział 
reprezentanci najstarszych grup  
z przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych: 
„Pracowite Pszczółki” z Przedszko-
la Publicznego im. Misia Uszatka  
w Strzyżowicach, „Gromadka Puchat-
ka” z Przedszkola Publicznego im. Mi-
sia Uszatka w Strzyżowicach, „Tropi-
ciele” z oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbiu, „Mądre Sowy”  
z Przedszkola Publicznego im. Kubu-
sia Puchatka w Sarnowie oraz „Jeżyki” 
z oddziału przedszkolnego przy Szko-
le Podstawowej im. Emilii Gierczak  
w Gródkowie.

Przedszkolaki podczas konkursu 
rywalizowały ze sobą o zdobycie jak 
największej ilości punktów. Organi-
zatorzy dali możliwość wykazania 
się drużynom znajomością bajek po-
przez: rozwiązywanie zagadek słow-
no–obrazkowych, układanie bajko-
wych puzzli i opowiadanie krótko o 
wylosowanej bajce, podanie tytułu 
bajki po wysłuchaniu krótkiego frag-
mentu utworu muzycznego oraz za-

prezentowanie utworu muzycznego 
z bajki.

W związku z bardzo wysokim po-
ziomem przygotowania dzieci do 
konkursu i ich prezentacjami, komi-
sja konkursowa w składzie: Mirella 
Bararska-Sorn sekretarz gminy Psary, 
radny Krzysztof Dulko, Małgorzata 
Barańska dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie 
oraz Agnieszka Regulska wicedyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Sarnowie, przyznała wszystkim 
zespołom I miejsca. 

Na zakończenie na uczestników 

konkursu czekał słodki poczęstunek.
Jury po burzliwych obradach wrę-
czyło nagrody i dyplomy dla każ-
dej grupy, a także drobne upominki 
każdemu uczestnikowi ufundowane 
przez wójta gminy Psary oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Psarach.

Korzystając z okazji przedszkolaki 
złożyły serdeczne życzenia pracow-
nikom Biblioteki - Dominice Busch-
mann oraz Krzysztofowi Dulko. Na 
ich ręce powędrował bukiet kwiatów 
oraz kartka z życzeniami, ponieważ 
właśnie 8 maja wypada ich święto -  
Dzień Bibliotekarza. ZSP Sarnów

I GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

30 maja w Szkole Podstawowej  
w Gródkowie odbył się  I Gminny Prze-
gląd Piosenki Dziecięcej. Podczas nie-
go  prezentowały się dzieci ze wszyst-
kich przedszkoli w naszej gminie. Jury  
w składzie: Mirella Barańska – Sorn, 
Krystyna  Kluszczyk oraz Jakub Kudeł-

ka dokładnie przyglądało się 
popisom wszystkich uczestni-
ków. Ocenie podlegał: sposób 
i czystość wykonania utworu, 
dobór repertuaru do możli-
wości wiekowych każdego 
uczestnika oraz podkład mu-
zyczny, który zgodnie z regula-
minem, obowiązkowo musiał 
być w wersji instrumentalnej. 

Jury miało trudne zadanie, 
ponieważ wszystkie prezen-
tacje przedszkolaków były 
na bardzo wysokim pozio-
mie. Wśród piosenek pojawiły 
się prawdziwe hity o Puszku 

Okruszku, pszczołach na wrotkach 
czy kaczce dziwaczce. Prezentacjom 
towarzyszyły również brawurowe 
choreografie. Kiedy po przerwie jury 
wróciło z obrad, wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwali na werdykt. I tak 

okazało się, że w kategorii 3-latków  
I miejsce zajęła Magdalena Paszew-
ska z oddziału przedszkolnego w Dą-
biu, która wykonała utwór pt. „Puszek 
Okruszek”, w kategorii 4-latków na  
I miejscu uplasowała się Nadia Sowińska 
z Przedszkola im. Misia Uszatka w Strzy-
żowicach, która zaśpiewała piosenkę 
pt. „Nowe dni”. W kategorii 5-latków  
I miejsce zajęła Blanka Wasylowska  
z oddziału przedszkolnego w Gród-
kowie, a w kategorii 6-latków jed-
nogłośnie I miejsce ex aequo za-
jęły: Paulina Knapik z Przedszkola  
im. Kubusia Puchatka w Sarnowie oraz 
Kamila Kowal z oddziału przedszkol-
nego Gródkowie. Wszyscy uczestnicy 
przeglądu zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami, dyplomami i nagroda-
mi ufundowanymi przez wójta gminy 
Tomasza Sadłonia oraz radę rodziców  
z Gródkowa. SP Gródków
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GMINNY TURNIEJ BAŚNIOWY

6 czerwca odbył się w Szkole Pod-
stawowej w Gródkowie Gminny Turniej 
Baśniowy. Gościliśmy cztery drużyny 
ze szkół wraz z opiekunami. Tego-
roczna edycja turnieju wymagała zna-
jomości treści utworów i związanych  
z nimi kolorowych ilustracji - najwięk-
szych baśniopisarzy: H. Ch. Andersena,  

W. i J. Grimm, Ch. Perrault, a także wie-
dzy o baśni jako gatunku literackim. 
Uczestników przywitała grupa te-
atralna przedszkolaków, która zabrała 
wszystkich w baśniową podróż na  za-
mek „Śpiącej Królewny” wprowadzając 
widzów  w  magiczny świat  turnieju.

Uczniowie wykazywali się obszer-

ną wiedzą na temat znajomości baśni, 
rozwiązując krzyżówki, rebusy oraz 
projektując folder reklamujący baśnio-
wą krainę. Najbardziej emocjonującym  
i najzabawniejszym dla uczniów ele-
mentem rywalizacji było odgadywanie 
przedmiotów znajdujących się w „cza-
rodziejskim pudełku” oraz wykonanie 
prac Kopciuszka. Spotkanie świata 
baśni i młodych czytelników wypadło 
fantastycznie. Podziw wzbudziła wie-
dza i zaangażowanie zespołów, które 
bez problemu zaliczały kolejne kon-
kurencje. Nauczyciele z przyjemno-
ścią obserwowali ogromny entuzjazm  
i zapał z jakim uczniowie podejmo-
wali się wykonania kolejnych zadań.  
W konkursie nie było przegranych.  
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę 
książkową i pamiątkowy dyplom. Or-
ganizatorzy  turnieju dziękują wszyst-
kim uczestnikom za udział i wspaniałą 
zabawę. SP Gródków

Uczniowie klasy Va z ZSP Nr 2 w Sar-
nowie zajęli II miejsce  w  XXIX edycji 
międzynarodowego konkursu Mate-
matyka bez Granic (Mathématiques 
sans frontières). 

Uroczyste podsumowanie, podczas 
którego zostały wręczone dyplomy,  
odbyło się  4 czerwca w sali sesyjnej  
Rady Miasta Sosnowiec. Dodatkowo 
uczniowie otrzymali nagrodę specjalną  
ufundowaną  przez gminę Psary. 

Konkurs organizowany jest pod 
auspicjami Rady Europy, w  Polsce pa-
tronat nad nim objęło Polskie Towa-
rzystwo Matematyczne. Konkurs ma 
niespotykaną formę, gdyż startują  
w nim całe klasy. Oprócz wiedzy i 

umiejętności matematycznych liczą się  
w nim także: umiejętność współpracy 
i podziału zadań w grupie, pomysło-
wość, wyobraźnia, 
zdolności języko-
we i plastyczne 
(konstrukcje, wyci-
nanki, budowanie 
modeli brył). Zada-
nia nawiązują do 
konkretnych sytu-
acji życiowych i po-
kazują zastosowa-
nie matematyki w 
życiu codziennym 
i w innych dziedzi-
nach nauki. Jedno z 

zadań podane jest w językach obcych  
i tak też trzeba zapisać jego rozwiąza-
nie. ZSP Sarnów

MATEMATYKA BEZ GRANIC

Iga Flak uczennica klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Strzyżowicach zajęła 
III miejsce w I Powiatowym Konkursie 
Dziennikarskim „Współczesny patrio-
tyzm” pod patronatem Starosty Będziń-
skiego Arkadiusza Watoły. Zadaniem 
uczestników konkursu było przygoto-
wanie wywiadu telewizyjnego lub pra-
sowego, felietonu, reportażu ze zwróce-
niem uwagi na pojęcie współczesnego 
patriotyzmu, na historię i współcze-
sność tzw. „małych ojczyzn”, a także 
budowanie pozytywnych wzorców 
postępowań. Konkurs adresowany był 

do dzieci i młodzieży szkół podstawo-
wych, oddziałów gimnazjalnych i szkół 
średnich powiatu będzińskiego i wpi-
sywał się w obchody 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Dnia 15 maja  w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mierzęcicach odbył się finał 
konkursu. Iga podobnie jak pozostali 
laureaci otrzymała nagrodę, puchar  
i pamiątkowy dyplom. Nagrodą do-
datkową dla wszystkich uczestni-
ków konkursu jest także wycieczka 
do redakcji Dziennika Zachodniego.  
SP Strzyżowice
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OSTATNIA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU “ WE WANT TO VOLUNTEER TO MAKE 
THE WORLD A BETTER PLACE.”
Dwuletni projekt “We want to vo-

lunteer to make the world a better 
place” dobiega końca. W dniach 22-28 
kwietnia dwóch uczniów oraz dwie 
absolwentki szkoły w Psarach, pod 
opieką dyrektora szkoły Ewy Wawrzak 
oraz nauczyciela języka angielskiego 
Katarzyny Bacy, udali się do Iisalmi  
w Finlandii, aby uczestniczyć w ostat-
niej mobilności uczniów. Wylotowi  
z Warszawy towarzyszyła piękna, już 
prawie letnia, pogoda. Po wylądowa-
niu w Finlandii zobaczyli śnieg i za-
marznięte jeziora. Przenikliwe zimno 
i surowość aury zostały złagodzone 
niezwykle ciepłym przyjęciem przez 
uczniów i rodziców szkoły goszczącej 
- Juhani Aho. 

W kolejnych dniach uczestnicy 
projektu uczyli się języka fińskiego, 
prezentowali na forum międzynaro-
dowym najlepszych wolontariuszy 
z gminy, wzięli udział w seminarium 
na temat „Co znaczy być obywatelem 
Unii Europejskiej?”, wzbogacili zasoby 
miejskiej biblioteki, której każda szko-
ła uczestnicząca w projekcie przeka-
zała trzy książki w języku narodowym. 
Psarska szkoła zawiozła piękny album 
o Polsce, powieść S. Żeromskiego 
„Przedwiośnie” i  nagrodzoną literacką 
Nagrodą Nobla powieść historyczną 
H. Sienkiewicza „Quo Vadis”. Bardzo 
wzruszające było spotkanie z miesz-
kańcami Domu Seniora, którym fińscy 
uczniowie towarzyszą już dwa lata. 

Przy kawie i ciastku juniorzy oraz 
seniorzy opowiadali o wielu pozytyw-
nych odczuciach, które stały się ich 
udziałem, o nowych przyjaźniach, wy-
mianie doświadczeń. Okazało się, że 
mądrość nie jest przywilejem starości, 
a młodość może być cierpliwa.

Uczestnicy byli pod dużym wra-
żeniem fińskiego systemu edukacji. 
Wiele rzeczy pozytywnie zaskoczyło: 
uczniowie po szkole chodzą w skar-

petkach (z szacunku wobec pań sprzą-
tających), dzięki czemu podłogi są 
wyjątkowo czyste. Od 45 lat wszyscy 
uczniowie w wieku 7-19 lat otrzymują 
w szkole bezpłatnie treściwy i zdrowy 
obiad. Spożywają go w szkolnej sto-
łówce podczas przerwy, która trwa 
30 minut, rozmawiając z koleżankami  
i kolegami. Inne przerwy, trwające  
15 minut, wszyscy uczniowie bez wy-
jątku spędzają na dworze, niezależ-
nie od pogody (nawet przy silnych 
mrozach), co sprawia, że wracają na 
lekcje dotlenieni i lepiej przyswajają 
wiadomości. Przy szkołach znajdują 
się ogromne parkingi dla rowerów, 
na których większość uczniów dojeż-
dża do szkoły przez cały rok – oczywi-
ście niezależnie od pogody. Wszyscy 
uczniowie, bez względu na płeć, uczą 
się od pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej szyć, majsterkować, posługi-
wać się bezpiecznie piłą, nożem, młot-
kiem czy śrubokrętem. Uczniowie klas 
siódmych mają tygodniowo trzy lekcje 
gotowania, podczas których poznają 
przepisy na zdrowe posiłki, a potem 

je przygotowują, ucząc się nakrywać 
do stołu, obsługiwać piekarnik, płytę 
indukcyjną, dbać o czystość swojego 
stanowiska pracy, pracować w zespo-
le i prać. Siódmoklasiści kontynuują 
lekcje szycia i chodzą w własnoręcznie 
uszytych ubraniach. Każdy uczeń, na 
czas uczęszczania do szkoły otrzymuje 
najnowszego iPada, z którego korzy-
sta podczas lekcji oraz w domu.

Zaskoczyła również innowacyjność 
oraz przedsiębiorczość mieszkańców 
regionu Savio. Zamiast podziwiać za-
bytki architektury, uczestnicy zwie-
dzali ogromne nowoczesne firmy 
eksportujące na cały świat produkty 
najwyższej klasy: Genelec (głośni-
ki) oraz Ponsse (maszyny do wycinki 
drzew). W każdym przedsiębiorstwie 
mogli obejrzeć halę produkcyjną oraz 
prezentację dotyczącą historii i współ-
czesności firmy. W siedzibie Genelec 
zaprezentowano koncert Adele na 
sprzęcie nagłaśniającym kosztującym 
ponad 200 tys. euro. Efekt był niesa-
mowity. W drodze powrotnej zwiedzili 
stolicę Finlandii, Helsinki.  SP Psary
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Imprezę rozpoczął występ młodego 
perkusisty Maksymiliana Bagińskiego. 
Następnie wszystkich zgromadzonych 
gości przywitał wójt gminy Psary To-
masz Sadłoń wraz z wicemarszałek 
Sejmu Barbarą Dolniak. Po krótkim 
przemówieniu na scenie pojawiły się 
przedszkolaki ze Strzyżowic, a zaraz po 
nich swoimi umiejętnościami zachwy-
ciły dziewczynki z sekcji akrobatyki ar-
tystycznej Gminnego Ośrodka Kultury 
Gminy Psary.

Kolejnym punktem uroczystości 
było otwarcie Parku Żurawiniec, który  
w ostatnim czasie został zrewitalizowa-
ny. Następnie zgromadzeni goście uda-
li się w miejsce, gdzie powstaje żłobek  
i przedszkole w Psarach. Na uroczysto-
ści pojawili się m.in.: przewodniczący 
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz  
z radnymi, zastępca wójta Marta Szy-
miec, sekretarz gminy Mirella Barańska-
-Sorn, przedstawiciel Delegatury Kura-

torium Oświaty w Sosnowcu Kazimierz 
Horbatowski, członek zarządu Przedsię-
biorstwa Wielobranżowego BANIMEX 
SP. z o.o. Zbigniew Wójcik, dyrektorzy  
i kierownicy jednostek organizacyjnych, 
sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Psa-
ry oraz licznie przybyli mieszkańcy. Tam 
wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, 
wójt Tomasz Sadłoń, przewodniczący 
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica oraz 
członek zarządu Przedsiębiorstwa Wie-
lobranżowego BANIMEX Sp. z o.o. Zbi-
gniew Wójcik uroczyście wmurowali  
w fundamenty budynku akt erekcyjny. 

Drugą część artystyczną rozpoczął 
występ przedszkolaków oraz ekspresyj-
ny pokaz taneczny uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbiu, po którym na 
scenie pojawiły się, z dynamicznym 
układem choreograficznym, cheerle-
aderki ze Szkoły Podstawowej w Gród-
kowie oraz dwie wokalistki Emilia Bącz-
kowska i Diana Maciejczyk. Następnie 

publiczność miała okazję posłuchać 
występów wokalnych uczennic ze Szko-
ły Podstawowej w Psarach: Mai Mroczek 
i Wiktorii Zbień oraz grupy solistek. Po-
pisy artystyczne, przygotowane przez 
gminne placówki oświatowej, zakoń-
czył występ przedszkolaków i uczniów 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Sarnowie. Tego dnia na scenie wystą-
pili również młodzi artyści, którzy ćwi-
czą swój warsztat w filiach Gminnego 
Ośrodka Kultury – sekcja młodych gita-
rzystów i dwie grupy muzyczne działa-
jące przy Ośrodku Kultury w Sarnowie.

Występy artystyczne nie były jedyną 
atrakcją przygotowaną tym dniu. Na 
boisku sportowym w Psarach pojawiło 

się miasteczko ruchu i sportu z dmu-
chańcami, z których dzieci mogły ko-
rzystać bezpłatnie. Nie zabrakło również 
konkursów plastycznych i sportowych, 
bezpłatnego malowania twarzy czy 
puszczania ogromnych baniek mydla-
nych. GOK

Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod  
budowę żłobka i przedszkola w Psarach

3 czerwca na stadionie LKS Iskra Psary odbył się Gminny Dzień Dziecka, który w tym roku połączono z otwar-
ciem Parku Żurawiniec po rewitalizacji oraz uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę żłobka  
i przedszkola w Psarach.

Symboliczne przecięcie wstęgi w Parku Żurawiniec

Imprezę uświetniły występy uczniów  
i przedszkolaków
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U SENIORÓW SEZON TURYSTYCZNY W PEŁNI
W Klubie Seniora Brzękowice-Goląsza sezon wyjazdowy trwa przez cały rok. Ulubionym czasem na organizowa-

nie wspólnych wycieczek pozostaje jednak lato. A ponieważ w tym roku zagościło ono na dobre już w maju, oferta 
turytyczna klubu jest szczególnie bogata i różnorodna.

Sezon turystyczny seniorzy zain-
augurowali w Ustroniu, gdzie spędzili 
niezapomniany majowy tydzień. Ko-
rzystając z różnorodnych zabiegów ra-
habilitacyjnych poprawili swoją spraw-
ność fizyczną i nabrali sił na czekające 
ich turystyczne wyzwania najbliższych 
miesięcy. 

W słoneczną niedzielę 4 czerwca 
2018 r. członkowie klubu udali się do 
Klasztoru Karmelitów Bosych w Czer-
nej, jednego z najbardziej znanych  
i odwiedzanych miejsc pielgrzymkowo-
-turystycznych w Polsce, położonego  
w malowniczych rejonach południowej 
części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Był tam czas na skupienie i modlitwę, ale 
też na krótki spacer po urokliwej okolicy, 
a po południu na poszukiwanie w sobie 
duszy artysty na nietypowych, jak na 
tę porę roku, warsztatch dekorowania 
bombek choinkowych w pobliskiej Fa-
bryce Ozdób Choinkowych Bębło.

Niespełna dwa tygodnie później gru-
pa udała się do stolicy Dolnego Śląska. 
Miała okazję podziwiać monumentlny 
obraz na płótnie, czyli Panoramę Racła-
wicką, otoczony pięknymi kamieniczka-
mi Rynek, będący prawdziwą wizytówką 
miasta oraz wrocławskie zoo z jego fan-
tastycznym Afrykarium, które na liście 
siedmiu cudów świata zoologicznego 

zajmuje czwartą pozycję. Spacerując po 
mieście uczestnicy wycieczki mogli się 
też przekonać, że…krasnoludki są na 
świecie :) We Wrocławiu ich figurki moż-
na spotkać dosłownie wszędzie i cieszą 
nie tylko dzieci! Miasto oczarowało klu-
bowiczów i zapewne jeszcze do niego 
kiedyś powrócą.  

Obecnie seniorzy z Klubu Brzękowi-
ce-Goląsza przygotowują się do dwóch 
kolejnych dłuższych wyjazdów: w lipcu 
na Mazury i do Wilna, we wrześniu nad 
polskie morze. A w oczekiwaniu na te 
wyprawy cieszą się urokiem plenero-
wych spotkań pod chmurką na terenie 
swojego sołectwa. TKG

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego uroczyście zakończyli rok akademicki.

8 czerwca rok akademicki zakończyli 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Dyplomy odebrali z rąk wójta gminy 
Psary Tomasza Sadłonia, prodziekana 
ds kształcenia ustawicznego Wyższej 

Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
Dominika Penara oraz dyrektora GBP 
Heleny Warczok.

 Mimo, iż rok akademicki został ofi-
cjalnie zakończony to studentów czeka 

jeszcze kilka wykładów w ramach pro-
jektu „Jak nie my to kto”, realizowane-
go przez WSB w Dąbrowie Górniczej. 
Szczegółowy program dodatkowych 
zajęć znajduje się na stronie GBP w za-
kładce „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

Dzień później cykl swoich zajęć za-
kończyli słuchacze Uniwersytetu Dzie-
cięcego organizowanego i prowadzo-
nego również przez dąbrowską uczelnię. 
Stąd ten sam skład komisji wręczającej 
pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy Uni-
wersytetu Dziecięcego mieli okazję na 
koniec roku wysłuchać interesującego 
wykładu Marcina Libery o podróżowa-
niu po świecie. Następne wykłady dla 
młodych studentów dopiero w kolejnym 
roku akademickim.

Wszystkim życzymy udanych waka-
cji. GBP

Młodzi studenci odebrali pamiątkowe dyplomy

DWIE POŁÓWKI JEDNEGO JABŁKA
12 czerwca w psarskiej bibliotece gościł niezwykły literacki duet. Maria 

Ulatkowska i Jacek Skowroński zachęcili uczestników spotkania do lektu-
ry swoich książek.

Podczas spotkania uczestnicy dowie-
dzieli się sporo na temat wspólnej pracy 
pisarzy nad ich pierwszym dziełem, ja-
kim jest książka sensacyjno-obyczajowa 
pt. „Autorka”. Okazało się, iż gościem ła-
twiej pracuje się razem niż w pojedynkę, 
mimo iż każde z nich wcześniej reprezen-
towało zupełnie inne gatunki literackie. 

Oprócz wspomnianej „Autorki” Maria 

Ulatkowska i Jacek Skowroński wspólnie 
wydali takie powieści jak: „Pokój dla arty-
sty”, „Historia spisana atramentem”, „Tylko 
milion”, „Kartka ze szwajcarskim adresem” 
oraz „Pewnego lata w Szczepankowie”. 
Na warsztacie mają następne powieści  
i zapewniają, że ich duet nie skończy się 
dopóki czytelnicy będą sięgać po ich 
twórczość. GBP

Maria Ulatkowska i Jacek Skowroński

KULTURA
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TĘCZA Z PSAR Z NAGRODĄ STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
Nagrody Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochro-

ny Kultury za rok 2017 zostały rozdane. Wśród nagrodzonych znaleźli się także przedstawiciele Psar – Zespół Tęcza. 
List gratulacyjny wręczył członkom grupy wójt Psar Tomasz Sadłoń.

Gala odbyła się 28 maja. Laureaci Na-
gród Starosty otrzymali statuetki, dyplo-
my, a także pamiątkowe czeki na kwotę 
2000 zł z rąk Starosty oraz Wicestarosty.

W tym roku nagrody otrzymali: Ze-
spół artystyczny „Tęcza” - działający od 
2012 r. Uświetnia swoją twórczością 
dożynki, zapusty, święta narodowe  
i uroczystości, przyczynia się do inte-
gracji mieszkańców i inicjuje również 
cykliczne wydarzenia, jak na przykład 
wieczór kolęd. Wśród osiągnięć są m.in.  
III miejsce w Regionalnym Festiwa-

lu Pieśni Maryjnych  
w Strzyżowicach, wy-
różnienie na Festiwalu 
Twórczości Seniorów  
w Siewierzu, II miejsce 
na XIII Świętojańskim 
Festiwal Pieśni i Przy-
śpiewek Zalotnych  
w Preczowie, udział 
w VII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespo-
łów Folklorystycznych 

Zespół Tęcza podczas występu

GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
21 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Na uroczystości wyróżnieni zostali 
najzdolniejsi uczniowie i przedszkola-
ki z terenu gminy, 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. Pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody książkowe  
z rąk wójta odebrało: za wyniki w nauce 
34 uczniów, za osiągnięcia sportowe  
17 uczniów, a za udziały w konkursach  
16 przedszkolaków.

Puchar i bon na zakup sprzętu spor-
towego za zwycięstwo we współzawod-
nictwie szkół podstawowych odebrała 
Małgorzata Barańska dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie. 

Za całoroczną działalność zostały rów-
nież nagrodzone zuchy. Gromada „Leśne 
Skrzaty”, działająca przy Szkole Podsta-
wowej w Strzyżowicach, już po raz trze-
ci zdobyła tytuł Mistrzowskiej Gromady 
Zuchowej. Warto wspomnieć, że mija-
jący rok był ostatnim w działalności ich 
wieloletniego opiekuna Anny Łebzuch. 
Nagrodę za wysokie osiągnięcia w kon-
kursach i godne reprezentowanie gminy 

otrzymała działająca przy Szkole Podsta-
wowej w Sarnowie gromada „Antki Cwa-
niaki”,  której opiekunami są Katarzyna 
Skóra i Dominika Nowak.

W tej szczególnej uroczystości uczest-
niczyli wyróżnieni uczniowie, ich rodzice 
oraz zaproszeni goście: wójt gminy Psary 
Tomasz Sadłoń, przewodniczący Rady 
Gminy Psary Jacenty Kubica, sekretarz 
gminy Mirella Barańska-Sorn, skarbnik 
gminy Joanna Przybyłek, radni, dyrek-
torzy i wicedyrektorzy placówek oświa-
towych. Spotkanie uświetnił występ 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzy-
żowicach. 

Na zakończenie wójt Tomasz Sa-
dłoń pogratulował nagrodzonym, po-
dziękował wszystkim nauczycielom  
i pracownikom oświaty oraz rodzicom  
i opiekunom za trud włożony w kształ-
cenie i wychowanie młodego pokolenia  
w kończącym się roku szkolnym. 

Wszystkim życzymy słonecznych wa-
kacji, wspaniałych przygód i szczęśliwe-
go powrotu do szkoły. Red.

Zuchy zostały nagrodzone  
za całoroczną działalność

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali nagrody

Wyróżnienia za wyniki w nauce

c.d. na str.19

KULTURA



19

DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ MATKI W PRECZOWIE
26 maja na placu przed remizą OSP w Preczowie odbył się tradycyjny festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 

Gospodarzami tego wydarzenia byli: sołtys Wojciech Kamecki, radny Jarosław Nowak, Ochotnicza Straż Pożarna  
i Ośrodek Kultury w Preczowie.

W tym wyjątkowym 
dniu na dzieci czekało 
wiele atrakcji. Organi-
zatorzy zadbali, by po-
jawiły się: eurobungee, 
dmuchańce, pływające 
po basenie kule wodne 
oraz karuzela. Maluchy 
mogły wsiąść do stra-
żackich samochodów, 
przewrócić ustawione 
pachołki wodą z węża 
strażackiego czy wziąć 

udział w rodzinnych konkursach. 
W atmosferze rodzinnego pikniku, 
przy dźwiękach muzyki, dzieci ba-
wiły się, tańczyły i objadały przy-
gotowanymi słodkościami. Każde  
z nich otrzymało również prezent.

Nie zabrakło także niespodzianek 
dla mam. Młodsze dzieci recytowały 
dla nich wierszyki, a starsze odegrały 
scenki kabaretowe i śpiewały. Każda 
z mam otrzymała słodki upominek. 
Zwieńczeniem festynu był występ ze-
społu śpiewaczego „Od Do”. Red.

Jedną z wielu atrakcji była karuzela

„Folkloriada Jurajska” w Żarkach.
Nagrody Starosty Będzińskiego ode-

brali również: Krzysztof Kozana - tan-
cerz międzynarodowej klasy w tańcu 
towarzyskim. Uczestniczył  w najbardziej 
prestiżowych turniejach tańca, współ-
pracuje ze światowej sławy chore-

ografami i tancerzami. Kamila Dróżdż 
- młoda wokalistka, biorąca udział  
w koncertach w kraju i za granicą. Koło 
Gospodyń Wiejskich Boguchwałowice, 
którego 60-letnia działalność przyczynia 
się do kulturalnego i społecznego roz-
woju Gminy Mierzęcice. Stowarzyszenie 
Aktywny Wojkowicki Senior, które skupia 

ponad 80 osób z powiatu będzińskiego. 
Podczas gali można było podziwiać wy-
stępy nagrodzonych grup i solistów,  
w tym oczywiście przedstawiciela Psar – 
Zespółu Tęcza.

Tekst i foto na podstawie materiałów 
prasowych Starostwa Powiatowego  
w Będzinie.

c.d. ze str.18
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XV ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ZALOTNYCH 2018
23 czerwca już po raz piętnasty przy Ośrodku Kultury w Preczowie odbył się Świętojański Festiwal Pieśni i Przy-

śpiewek Zalotnych, w którym wzięło udział blisko 30 wykonawców z terenu województwa śląskiego.

Festiwal cieszy się niesłabnącym po-
wodzeniem wśród amatorskich zespo-
łów folklorystycznych i kapel. Nowością 
w tegorocznej edycji festiwalu była 
nowa kategoria - kapele. Zespoły oce-
niało profesjonalne jury w składzie: Da-
riusz Nurzyński, Jolanta Sznajder, Zofia 
Stachura i Grażyna Meus–Wikarek.

Publiczność oraz jury miało okazję 
obejrzeć prezentacje 25 zespołów śpie-
waczych oraz 4 kapel. Festiwalowym 
zmaganiom przyglądali się: wójt gminy 
Psary Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, 
sekretarz gminy Mirella Barańska–Sorn, 
skarbnik gminy Joanna Przybyłek, radni 

z terenu gminy Psary oraz przedstawi-
ciele lokalnych grup społecznych.

Po zaprezentowaniu się wszystkich 
wykonawców na scenie jury zasiadło do 
obrad, a grupy muzyczne wraz z festi-
walową publicznością w barwnym ko-
rowodzie udały się nad pobliską rzekę, 
aby wziąć udział w tradycyjnym święto-
jańskim obrzędzie Nocy Świętojańskiej.

Podczas świętojańskiego obrzę-
du uczestnicy mogli puścić wian-
ki na wodzie, a później zatańczyć 
przy sobótce. Po powrocie na festi-

wal na wszystkich czekał werdykt 
jury. W kategorii zespół śpiewaczy 
I miejce zajęła „Korona Żarnowca”,  
II miejsce ex aequo zespół „Dąbie” i „Ko-
biórzanie”, a III miejsce „Grodźczanie”.  
W tej kategorii przyznano także wyróż-
nienie dla „Mierzęcanek” i zespołu „Ite-
rum”. W kategorii kapela jury przyznało 
tylko II miejsce dwóm grupom: kapeli 
regionalnej „Mierzęcice” oraz „Kapeli 
znad Czarnej Przemszy”. 

Festiwal zakończyła wspólna zabawa 
taneczna. GOK

Na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze i kapele

W tegorocznej edycji nagrody  
przyznano w 2 kategoriach



20

IV GMINNY NORDICOWY MARSZ „PO ZDROWIE”

To doroczne wydarzenie promu-
jące zdrowy styl życia i jednocześnie 
nasz  donośny głos w sprawie  zdrowia 
- mówi  radna. Chcemy tym marszem  
zwrócić uwagę  na niezwykłą wartość, 
jaką jest ruch dla naszego organizmu. 
I podkreślić jego dobroczynny wpływ 
na kondycję w każdym wieku. Nie za-
wsze mamy świadomość, że najlepsze 
lekarstwo jest darmowe. Wystarczy tyl-
ko chcieć po nie sięgnąć.

Uczestnicy marszu zachęcali do upra-
wiania popularnej dyscypliny sportu 
jakim jest nordic walking bowiem są 
przekonani, iż łączy on w sobie wiele 
cech idealnej aktywności ruchowej:

*jest łatwy, przyjemny i szybko uczy-
my się prawidłowej techniki marszu 

* mogą go uprawiać niemal wszyscy, 
bez względu na wiek, wagę i wyjściowy 
poziom sprawności fizycznej,

*jest możliwy do uprawiania wszę-
dzie i w każdym czasie, w dowolnym 
klimacie, w dowolnym terenie, na każ-
dej nawierzchni i przez cały rok,

*efektywnie trenuje mięśnie kończyn 
dolnych i górnych, wzmacniając mię-
śnie tułowia, ramion, barków i brzucha.

* poprawia krążenie, reguluje ciśnie-
nie, zapobiega zakrzepom

*podnosi kreatywność i sprawność 

działania mózgu, obniża hormony stre-
su, wyzwala endorfiny

*pomaga utrzymać dobrą kondycję 
i zdrowie 

Ponad sześciokilometrowa trasa 
wiodła po przepięknych, zielonych 
ścieżkach Gminy Psary i zakończyła się 
na boisku KS Orzeł Dąbie. O właściwe 
kalorie, nawodnienie  i poczęstunek po 
marszu zadbało Stowarzyszenie Dobre 
Ręce, a pamiątkowe gadżety przekazała 
uczestnikom Gmina Psary. Zabawa była 
przednia, bowiem z racji zbliżającej się 

Nocy Świętojańskiej uczestnicy założyli 
wianki  na głowy. Na koniec  wymieni-
li wrażenia i pełni endorfin wrócili do 
swoich domów.

Składamy serdecznie podziękowania 
wszystkim uczestnikom, a szczególnie 
tym, którzy przyjechali do nas z Katowic, 
Sosnowca, Czeladzi i Będzina. Z tego 
też powodu wszyscy z humorem orze-
kli, iż marsz pretenduje do nazwy: ślą-
sko- zagłębiowski marsz „Po zdrowie”.  
Zwolenników tego wyjątkowego spor-
tu zapraszamy już za rok! 18+VAT

Już po raz czwarty radna Grażyna Polasiak wraz z Grupą Kobiet „18+VAT” zorganizowała Gminny Nordicowy Marsz 
„Po zdrowie”. W bieżącym roku we współorganizację włączyło się również Stowarzyszenie Dobre Ręce z Będzina. 

Nordic łączy nie tylko na trasie

JUBILEUSZ 70-LECIA ISTNIENIA LKS ISKRA PSARY
16 czerwca na stadionie sportowym w Psarach odbyły się uroczyste obchody 70-lecie istnienia Ludowego Klubu 

Sportowego Iskra Psary.
Jubileusz zgromadził zaproszo-

nych gości, byłych i obecnych dzia-
łaczy, członków i zawodników klubu 
oraz wiernych kibiców, którzy od lat 
wspierają drużynę z trybun. Uroczy-
stość rozpoczął pokaz umiejętności 
grup młodzieżowych Akademii Piłki 
Nożnej w Psarach. Następnie roze-
grano emocjonujący mecz pomiędzy 
gospodarzem uroczystości, a druży-
ną reprezentacji śląskich oldbojów, 
w której zagrali zawodnicy grający  
w klubach polskiej ekstraklasy.

Nie zabrakło życzeń, prezentów, 
jubileuszowych pucharów oraz 
wspólnych zdjęć. Obchody 70-lecia 
były również doskonałą okazją do 
wspomnień oraz spotkania osób, któ-
re na przestrzeni ostatnich kilkudzie-
sięciu lat stworzyły tak długą historię 
klubu. Red.

LKS Iskra Psary świętuje 70-lecie istnienia

SPORT
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY
17 czerwca na stadionie LKS Jedność Strzyżowice kluby sportowe z gminy Psary rozegrały Turniej Piłki Nożnej  

o Puchar Wójta Gminy Psary.
Do walki stanęło sześć gminnych 

zespołów: Jedność Strzyżowice, KS Pre-
czów, LKS Iskra Psary, KP Sarnów, KS Gmi-
ny Psary I oraz KS Gminy Psary II. Drużyny 
w drodze losowania zostały podzielone 
na dwie grupy, które systemem „każdy  
z każdym” zagrały po dwa mecze.

W półfinale rozegrane zostały dwa 
emocjonujące mecze. W pierwszym 
Jedność Strzyżowice pokonała KS Gmi-
ny Psary strzelając 5 bramek, a drugim 
LKS Iskra Psary wygrała z KP Sarnów 4:2.  
W finałowym starciu o I miejsce lepsza 
okazała się drużyna ze Strzyżowic poko-
nując zawodników z Psar 4:0, a w meczu 
o III miejsce KS Sarnów pokonał KS Gmi-
ny Pary I 4:2. 

Puchary wraz z nagrodami wszystkim 
drużynom wręczył obecny na turnieju 

wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń. Zwy-
cięzcom gratulujemy! Red.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Psary

PÓŁFINAŁ LIGI ŻAKÓW ODBYŁ SIĘ POD HASŁEM „26 MAJA – GRAMY DLA MAMY”

Drużyna żaczków wychodząc  
z pierwszego miejsca w grupie, do-
tarła aż do półfinałów. Dzięki temu 
znalazła się w najlepszej 10 spośród 

25 zgłoszonych drużyn. W półfinale 
na dwóch równolegle utworzonych 
boiskach stanęły do rywalizacji ze-
społy: KSS Czarni Sosnowiec, Górnik 

Sosnowiec, MUKP Dąbrowa Górnicza, 
Jedynka Łazy i Sportowa Gmina Psary. 
Systemem „każdy z każdym” drużyny 
rozegrały po 4 mecze, w trakcie któ-
rych piłkarze posmakowali zarówno 
porażki, remisu jak i zwycięstwa. War-
to zaznaczyć, że zespół z gminy Psary 
składa się z zawodników z roczników 
2009-2011, a wielu rywali  wyłącznie  
z rocznika 2009. Świadczy to o ogrom-
nym potencjale drużyny i pozwala tre-
nerom z optymizmem spojrzeć w przy-
szłość. 

Podczas turnieju nie zabrakło wspól-
nych zdjęć, a Gminny Ośrodek Kultury  
w Gródkowie zadbał o poczęstunek. 
Każdy z zawodników otrzymał również 
słodkie upominki. Wszystkim uczest-
nikom gratulujemy i trzymamy kciuki  
w finałach. GOK

Stowarzyszenie Sportowa Gmina Psary, już po raz drugi w tej rundzie, zostało wyznaczone przez Podokręg So-
snowiec do organizacji rozgrywek dla najmłodszych piłkarzy. Rozgrywki ligowe żaczków odbyły się 26 maja, dlate-
go gospodarze we współpracy z pozostałymi drużynami zaprosili na turniej wszystkie mamy i to właśnie im zade-
dykowali rozgrywki pod hasłem „26 Maja – Gramy dla Mamy”.

26 maja żaczki zagrały dla mam

TYTUŁ GMINNEGO MISTRZA W TURNIEJU FIFA OBRONIONY!
15 czerwca w sali bankietowej OSP Psary odbył się gminny turniej FIFA 

na konsolach play station. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym powodze-
niem, wzięło w niej udział ponad 40 zawodników.

Walka była zacięta, a zawodnicy grali 
ze sobą systemem pucharowym, w któ-
rym przegrywający odpadał. W wyniku 
zmagań I miejsce zajął Kacper Oleks, 
który obronił tytuł z poprzedniego roku. 
Tuż za nim na II miejscu uplasował się 
Kacper Bochenek, III miejsce przypadło 

Adrianowi Gajosowi. 
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 

zawodnikom wręczył wójt gminy Psary 
Tomasz Sadłoń. Organizatorami turnie-
ju byli: Gminny Ośrodek Kultury Gminy 
Psary oraz Szkoła Podstawowa w Psa-
rach. GOK

W turnieju wzięło udział  
ponad 40 graczy

SPORT
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GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY PSARY 
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.

TENIS STOŁOWY I PIŁKARZYKI: wszystkie poniedziałki lipca godz. 
10:00-14:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNO - JĘZYKOWE: wszystkie wtorki lipca godz. 
10:00-11:30
PLANSZÓWKI I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: wszystkie wtorki lipca 
godz. 11:30-14:00

TENIS STOŁOWY I PIŁKARZYKI: wszystkie środy i czwartki lipca godz. 
10:00-14:00
PLANSZÓWKI I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: wszystkie piątki lipca godz. 
11:00-14:00
WARSZTATY KOMIKSU Sz. Teluk (ZAJĘCIA NA ZAPISY): 3 lipca godz. 
9:30-12:00, zapisy przyjmowane są telefonicznie 32 267 22 59

LI
PI
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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.

TENIS STOŁOWY I PIŁKARZYKI: wszystkie poniedziałki sierpnia 
godz. 10:00-11:30
ZAJĘCIA PLASTYCZNO - JĘZYKOWE: wszystkie wtorki sierpnia 
godz. 10:00-11:30
PLANSZÓWKI I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: wtorki: 7, 14, 21 sierpnia 
godz. 11:30-14:00
ZAJĘCIA MANUALNE PT. „OSIKOWE CUDA”: środy: 1, 8, 22, 29 
sierpnia godz. 10:00-12:00

ZAJĘCIA MANUALNE PT. „MALI ARCHITEKCI”: środy 1, 8, 22, 29 sierpnia 
godz. 12:00-14:00
PLANSZÓWKI I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: wszystkie czwartki sierpnia 
godz. 11:30-14:00
ZAJĘCIA Z PODSTAW MIKSOWANIA MUZYKI: wszystkie poniedziałki 
sierpnia godz.10:30-12:00
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, PLANSZÓWKI, TENIS STOŁOWY I PIŁKA-
RZYKI: wszystkie piątki sierpnia godz. 10:00-14:00

SI
ER
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EŃ

PÓŁKOLONIE: I turnus dla dzieci 6-8 lat, 9-13 lipca; II dla dzieci 8-9 lat, 
30 lipca-3 sierpnia; III dla dzieci w wieku 10 -11 lat, 6-10 sierpnia 
PLANSZÓWKI, GRY I ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE: 16-20, 23–27 
lipca godz. 10:00-14:00

GRY I ZABAWY MUZYCZNE: 4-6 lipca godz. 16:00-19:00, 11-13 lipca godz. 
16:00-19:00
WARSZTATY KOMIKSU Sz. Teluk  (ZAJĘCIA NA ZAPISY): 3 lipca
godz. 12:30-15:00, zapisy przyjmowane są telefonicznie 32 267 22 59

07

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

ZAJĘCIA PLASTYCZNE „Mali architekci”: poniedziałki 14, 21 
sierpnia godz. 12:00-13:30 
GRY I ZABAWY MUZYCZNE: 22-24 sierpnia godz. 16:00-19:00, 

29-31 sierpnia godz. 16:00-19:00
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: 13-17, 20-24 sierpnia, godz. 10:00-12:0008

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE, GRY NA XBOX KINNECT: 2-6, 9-13 lipca, 
godz. 10:00 – 12:00

ZAJĘCIA SPORTOWE : środa 4 lipca godz. 10:00-12:00 07

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 ŚWIETLICOWE, GRY NA XBOX KINNECT: 13-17, 20-24 sierpnia, godz. 10:00-12:0008

ŚWIETLICA WIEJSKA W DĄBIU, ul. Pocztowa 34a, tel. 32 263 17 12

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-MANUALNE: „Ekoplastyka” D. Łukasik: 
wszystkie wtorki sierpnia godz. 10:00-12:00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: w sierpniu od poniedziałku do piątku godz. 
10:00-14:00.08

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: w sierpniu od poniedziałku do piątku  
godz. 10:00-14:0008

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 ŚWIETLICOWE: w lipcu od poniedziałku do środy  
godz. 10:00 -12:0007

ŚWIETLICA WIEJSKA W GÓRZE SIEWIERSKIEJ, ul. Szopena 5, budynek po byłej szkole
Zgodnie z poniższym harmonogramem w godzinach otwarcia placówki można bezpłatnie korzystać z sali komputerowej.

W związku z remontem placówki i urlopem pracownika OD LIPCA DO 6 SIERPNIA PLACÓWKA będzie nieczynna.

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: 1, 6, 7, 8 sierpnia godz. 10:00-12:00

08

WARSZTATY KOMIKSU 
z rysownikiem Szymonem Telukiem:

3 LIPCA  
GOK Gródków godz. 9:30-12:00     OK Sarnów godz. 12:30-15:00 
Na zajęcia obowiązują zapisy w GOK Gródków, tel. 32 267 22 59

ŚWIETLICA W MALINOWICACH, ul. Szkolna, budynek po byłej szkole

08 ZAJĘCIA PLASTYCZNE: D. Łukasik: wszystkie poniedziałki sierpnia godz. 14:00-16:00
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Codziennie w godzinach pracy biblioteki dzieci i młodzież mogą: korzystać z księgozbioru, audiobooków, czasopism, gier 
planszowych i komputerowych oraz edukacyjnych, puzzli, a także malować, rysować, kolorować. Wspólne głośne czytanie.  

Bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu. Od 20 do 31 sierpnia o godz. 10:00 będą wyświetlane filmy dla dzieci.

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 wakacyjny festyn środowiskowy:

LETNI FESTYN W GMINIE PSARY

Wójt Gminy Psary serdecznie zaprasza na:

FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI
pOłąCZONY Z KINEM pLENEROWYM

24 sierpnia godz. 16:30 
stadion sportowy „LKS Iskra Psary”, Psary, ul. Malinowicka 2A

W programie: gry i zabawy sportowe z nagrodami, 
konkursy plastyczne z nagrodami, bezpłatne dmuchańce, 

duże bańki mydlane, zabawy z chustą animacyjną, 
KINO PLENEROWE: komedia familijna o godz. 20:00. Wstęp wolny.

I. WAKACYJNA LIGA DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ
dzieci i młodzież do 18 lat.
Psary ul. Szkolna 100, boisko trawiaste
poniedziałki: 16, 23 lipca i 6, 13, 20 sierpnia godz. 15:30 

II. WAKACYJNE SPOTKANIA Z KOSZYKÓWKĄ
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 32, boisko do koszykówki
30 lipca, 20 sierpnia godz. 15:30

III. SŁONECZNA SIATKÓWKA PLAŻOWA
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, boisko siatkówki plażowej
środy: 25 lipca, 1, 8, 22 sierpnia godz. 15:30

IV. WAKACJE Z RINGO
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, boisko siatkówki plażowej
czwartki: 27 lipca, 9, 16 sierpnia godz. 15:30

V. WAKACJE Z BADMINTONEM
dzieci i młodzież do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, boisko siatkówki plażowej
piątki: 27 lipca, 10, 24 sierpnia godz. 15:30 

VI. WAKACYJNE INDYWIDUALNE ZAWODY W TENISIE ZIEMNYM
dzieci i młodzież od 7 do 18 lat
Psary ul. Szkolna 100, kort tenisowy
wtorki: 7, 14, 23 sierpnia. godz. 15:30

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 piątku w godz. 15:30-18:30.

ORGANIZATORZY: Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej, Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum, Szkoła Pod-
stawowa w Psarach, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „SPORTOWA GMINA PSARY”.

FESTYN ŚRODOWISKOWY
na placu przy budynku remizy
OSP w Dąbiu, ul. Pocztowa 34a 
18 sierpnia godz. 17:00

W programie: występy lokalnych zespołów
 śpiewaczych, koncert zespołu MENELAOS 

oraz zabawa taneczna do godz.22:00.
wstęp wolny
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