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egzemplarz bezpłatny

Powstał projekt przebudowy bazy ZGK w Dąbiu
Z początkiem marca firma SILESIA Architekci przedstawiła, wykonaną na zlecenie Gminy Psary, koncepcję
kompleksowej przebudowy i rozbudowy zaplecza socjalno-garażowego Zakładu Gospodarki Komunalnej zlokalizowanego w Dąbiu.

Planowanie rozbudowy bazy ZGK jest
konieczne z dwóch powodów. Istniejąca
infrastruktura na bazie jest już w bardzo
złym stanie, a dodatkowo w ubiegłym
roku zadania i obowiązki Zakładu zostały
znacznie rozszerzone. Od listopada 2015
r. jednostka ta przejęła obowiązki w zakresie utrzymania letniego i zimowego
dróg gminnych, porządku w miejscach
publicznych tj. na placach zabaw, stadionach sportowych, przystankach autobusowych, parkach oraz innych gminnych
terenach zielonych. W tym celu kosztem
kilkuset tysięcy złotych zakład został
doposażony w niezbędny sprzęt m.in.
nowy traktor z przyczepą, pługiem i piaskarką, samochód dostawczy oraz inne
urządzenia do utrzymania zieleni.
Przygotowany projekt stanowi pierwszy krok na drodze do realizacji tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Według
założeń architektonicznych zagospodarowanie terenu obejmie m.in.: wyburzenie istniejących budynków, budowę

Wstępna wizualizacja nowych budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu

nowego dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego o powierzchni
użytkowej 336,85m2 w północno-zachodniej części działki, postawienie
parterowego budynku garażowo-biurowego o powierzchni użytkowej ok.
335,80m2, wykonanie wyasfaltowanego
placu manewrowego, zjazdów i chodników, stworzenie boksów na kruszywa
oraz utwardzonego placu na kontenery i

materiały budowlane, wykonanie zieleni
urządzonej oraz budowę parkingu na 15
miejsc postojowych. Ponadto koncepcja
uwzględnia montaż ogrodzenia panelowego oraz rekultywację zieleni wokół
nowego obiektu.
Plan budynku socjalno-biurowego
obejmuje dwie kondygnacje. Na parterze zlokalizowane mają być szatnie i sac.d. na str. 2
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 1 „Powstał projekt modernizacji bazy ZGK w Dąbiu”

Wstępna wizualizacja bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej

nitariaty dla pracowników technicznych,
toalety ogólnodostępne, pomieszczenie
porządkowe oraz kotłownia gazowa.
Na piętrze umieszczono pomieszczenia
biurowe, jadalnię pracowniczą oraz węzeł sanitarny. W obiekcie tym przewiduje
się zastosowanie rozwiązań ułatwiają-

cych jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. Natomiast budynek garażowo-biurowy obejmie 5 stanowisk
postojowych dla pojazdów technicznych, magazyn na drobny sprzęt, garaż
na przyczepy i urządzenia komunalne
oraz małą część biurową z zapleczem.

Dodatkowo możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci: kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz
ogniw fotowoltaicznych do produkcji
energii elektrycznej. Ewentualne umiejscowienie urządzeń do pozyskiwania
energii odnawialnej przewiduje się na
dachach projektowanych budynków.
Przedstawiona koncepcja będzie
stanowić podstawę do przygotowania
pozostałych niezbędnych dokumentów
projektowo-budowlanych do uzyskania
pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia przetargu na wykonanie całej
inwestycji. Urząd Gminy Psary będzie się
również starał o uzyskanie dofinansowania na to zadanie budowlane ze źródeł
zewnętrznych. Red.

Wkrótce remonty dróg w Psarach i Malinowicach
Na początku lutego br. Urząd Gminy w Psarach rozstrzygnął przetarg na przebudowę ul. Bocznej i Łącznej w
Psarach oraz na remont ul. Strumycznej w Malinowicach.

Prace na ul. Bocznej w Psarach obejmą remont nawierzchni od wysokości
ul. Zwycięstwa (ale bez skrzyżowania)
do ul. Łącznej. Roboty będą polegać na
rozbiórce starej i wykonaniu nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz z kostki
brukowej wraz z odwodnieniem. Wyremontowane zostaną także zjazdy na
gminne drogi wewnętrzne oraz zjazdy
na posesje prywatne w granicach pasa
drogowego. Łączna powierzchnia nawierzchni z asfaltobetonu, którą będzie
musiał wykonać przyszły wykonawca
wyniesie ok. 3530m², a chodnika z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej ok. 2148,0m².
Natomiast zakres inwestycji na ul.
Łącznej w Psarach będzie dotyczył
budowy nowej nawierzchni z asfaltobetonu na długości 766 m wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem. W ramach
tego zadania remont przejdą także
tereny kolejowe zlokalizowane przy
skrzyżowaniu ul. Łącznej z DW 913. Wybrany w przetargu wykonawca będzie
musiał bowiem wyburzyć nieużytkowany budynek dawnego dworca kolejowego oraz przebudować odcinek
drogi wewnętrznej na tym obszarze na
długości 97 m. Przebudowane zostaną
także zjazdy na posesje prywatne w
granicach pasa drogowego, a wybrane
ogrodzenia będą nieznacznie przesunięte tak, aby powstał funkcjonalny i
bezpieczny chodnik. Zaś po wschodniej części ulicy, na szczycie wzniesienia, na długości 112 m ma powstać

Ulica Łączna w Psarach przejdzie gruntowny remont

mur oporowy. Łączna powierzchnia
asfaltobetonu, który zostanie ułożony
w ramach tej inwestycji, wyniesie około 4600 m², chodniki będą stanowić w
przybliżeniu dodatkowe 360 m², a zjazdy ok. 300 m².
Wykonawcą powyższych zadań na
ul. Bocznej i Łącznej w Psarach zostało
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o. z Katowic, a wartość zamówienia wyniesie 2 128 643,12
zł brutto, z czego prawie połowę będzie stanowić dotacja z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycje te zostaną zakończone do listopada 2016 r.
Warto zauważyć, że przebudowę ul.
Łącznej i Bocznej udało się skoordynować z planowaną budową kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w
naszej gminie w najbliższych latach i
we wspomnianych drogach zainstalo-

wane zostaną już odpowiednie przewody do odprowadzania nieczystości.
Te elementy kanalizacji zostaną później przyłączone do budowanej w całej
gminie sieci. Takie rozszerzenie zakresu
inwestycji drogowej o kanalizację jest
jak najbardziej celowe; dzięki temu w
przyszłości unikniemy ponownego
prowadzenia prac ziemnych na tym samym odcinku.
W tym roku remont przejdzie również ul. Strumyczna w Malinowicach,
na której powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej o długości ok.
272 m, kanalizacja deszczowa oraz
zjazdy do posesji. Ponadto zakres inwestycji obejmie remont skrzyżowania
ul. Strumycznej z ul. Wiejską z wykorzystaniem asfaltobetonu. Tę inwestycję
zrealizuje do końca lipca 2016 r. Skanska S.A. z Warszawy za kwotę 178 950
zł brutto. Red.
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INWESTYCJE
Powstaje projekt klubu fitness i siłowni w Malinowicach
W marcu architekci z firmy Efekt
Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich
przedstawili koncepcję przebudowy części pomieszczeń w budynku
byłej szkoły w Malinowicach przy
ul. Szkolnej 22 i zaadaptowaniu ich
na klub fitness i siłownię wraz z zapleczem.

Według założeń modernizacja ma
objąć niewykorzystywaną obecnie
część obiektu, tj. jego południowe
skrzydło. Pozostała połowa nie zmieni
swojego przeznaczenia i dalej będzie
mogła służyć jako miejsce spotkań i
zebrań dla lokalnej społeczności. Przebudowa obejmie ponad 259 m2 powierzchni użytkowej. Docelowo mają
powstać: duża sala z podziałem na siłownię oraz strefę cardio o całkowitym
metrażu blisko 100 m2, pomieszczenie
do lekkich ćwiczeń gimnastycznych z
matą sportową o pow. ok. 48,5 m2, poczekalnia z punktem obsługi klienta, gabinet dietetyka i fizjoterapeuty, osobne
szatnie i węzły sanitarne: damskie i męskie, a także niewielkie pomieszczenia
socjalne dla obsługi.
Opracowany schemat przebudowy
z adaptacją pomieszczeń przewiduje
roboty polegające między innymi na:

Wstępna wizualizacja sali siłowni ze strefą „cardio”

miejscowych wyburzeniach ścian, usunięciu starych tynków i zastąpieniu ich
nowymi z wykończeniem odpowiednią
gładzią, zabudowaniu stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonaniu nowych
ścian działowych w systemie gips karton, sufitów podwieszonych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
skuciu posadzek z lastryko, usunięciu
posadzek z parkietu drewnianego oraz
wykonaniu w ich miejscu nowych. Poszczególne sale mają być odmalowa-

Wstępna wizualizacja sali do ćwiczeń fitness

ne, a w pomieszczeniach „mokrych”
pojawią się płytki ceramiczne. Koncepcja architektoniczna zakłada również
wykonanie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania z zabudową nowego niezależnego źródła ciepła z kotła gazowego
wraz z oprzyrządowaniem, niskoprądowych instalacji elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w
pomieszczeniach aktywności ruchowej.
Zadanie to planowane jest do realizacji w najbliższych latach, po uprzednim
pozyskaniu pozostałej dokumentacji
budowlanej i pozwoleń oraz wyłonieniu najkorzystniejszego wykonawcy w
drodze przetargu. Nowym obiektem
sportowym będzie zarządzał Gminny
Ośrodek Kultury w Gródkowie, a sale
ćwiczeniowe mają być docelowo udostępniane wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom za niewielką opłatą, która
pozwoli pokryć bieżące koszty. Projekt
zostanie zgłoszony do dofinansowania
unijnego przez Urząd Gminy w Psarach
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Red.

Szatnia piłkarska w Górze Siewierskiej z nowym ogrzewaniem
Dobiegają końca prace wykończeniowe w budynku szatni w Górze Siewierskiej, w którym zamontowano
między innymi nowe grzejniki elektryczne oraz wykonano podbitkę okapu dachu.

Od tego sezonu zawodnicy Klubu
Sportowego Góra Siewierska będą mogli korzystać z zainstalowanego w szatni
ogrzewania elektrycznego z 14 grzejnikami wraz z nową instalacją elektryczną.
Ilość grzejników została dostosowana
do metrażu budynku, dzięki czemu zawodnicy będą mogli przebierać się w
lepszych warunkach, a budynek szatni,

który jest położony na podmokłym terenie osuszy się. Dodatkowe roboty prowadzono także na zewnątrz budynku,
gdzie zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Wykonano także posadzki
z płytek gresowych w pomieszczeniu
technicznym oraz poprawiono estetykę
wewnętrzną obiektu (prace malarskie,
tynk mozaikowy). Warto również przy-

pomnieć, że pod koniec ubiegłego roku
szatnia została doposażona w szafki dla
zawodników, stoły z krzesłami do sali
konferencyjnej, aneks kuchenny.
Wszystkie te prace modernizacyjne
pozwoliły podnieść standard budynku, dzięki czemu zawodnicy KS Góra
Siewierska będą mogli trenować w lepszych warunkach niż poprzednio. Red.
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INFORMACJE
Gmina Psary po raz pierwszy w ogólnopolskiej TV
Od 21 marca do 4 kwietnia trwa finał ogólnopolskiego konkursu o tytuł
„Wójt roku 2015”, do którego nominowany został Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. W związku z tym Telewizja Polska rozpoczęła emisję cyklu
krótkich felietonów o 10 finalistach oraz ich gminach.

Operator TVP podczas pracy

Audycję z prezentacją sylwetek 10 najlepszych kandydatów można oglądać od
21 marca do 4 kwietnia na antenie TVP 1,
zaraz po popularnym Agrobiznesie.
21 marca rozpoczęło się również głosowanie SMS na zwycięzcę tego plebiscytu. Głosy można oddawać w formie
SMSów aż do 4 kwietnia. Z jednego numeru telefonu można wysyłać dowolną
ilość smsów z głosem na tego samego
kandydata. Wójt, który uzbiera najwięcej
głosów otrzyma nagrodę w postaci dyplomu i pamiątkowej statuetki. Będzie to
również niezwykła okazja do promocji

danej gminy w całej Polsce.
Redakcja TVP odwiedziła gminę Psary
w piątek, 11 marca br. w celu nagrania
bezpłatnego materiału filmowego do
wspomnianej audycji. Ekipa rozpoczęła swoją pracę od krótkiego wywiadu
z wójtem w Urzędzie Gminy Psary. Następnie nagrane zostały ujęcia Osiedla
Malinowice, wyremontowanego stadionu Klubu Piłkarskiego Błyskawicy Preczów, ulicy Szkolnej w Preczowie, placu
przed OSP w Preczowie oraz Orlika w
Psarach. Ekipa TVP odwiedziła też gminne instytucje, w tym Gimnazjum w Psa-

rach z nowoczesną szkolną pracownią
komputerową, salę bankietową w OSP
Psary, a także Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach.
Konkurs „Wójt roku” organizowany
jest przez Telewizję Polską już po raz
piętnasty i ma na celu wyłonienie wójta,
który wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.
Zachęcamy do obejrzenia wspomnianej audycji telewizyjnej o naszej gminie,
która jest dostępna na www.psary.pl. Zapraszamy również do udziału we wspólnej zabawie SMS i oddawania głosów
na Wójta Tomasza Sadłonia i naszą gminę Psary – w tym celu wystarczy wysłać
wiadomość SMS o treści 7150 na numer
9 (koszt jednego SMS to 1,23 z VAT). Red.

W Gimnazjum w Psarach

Wójt Gminy Psary na Samorządowej Debacie Oświatowej
16 marca br. w Sosnowcu miała miejsce Samorządowa Debata Oświatowa Województwa Śląskiego dotycząca
planowanych zmian w oświacie oraz ich wpływu na samorządy gminne. Sytuację w gminie Psary przedstawił na
wojewódzkim forum Wójt Tomasz Sadłoń.

Wśród uczestników debaty byli m.in.:
parlamentarzyści, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, radni Sejmiku Wojewódzkiego, Prezydent Sosnowca oraz przedstawiciele wielu gmin
woj. śląskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele.
Samorządowa Debata Oświatowa
Woj. Śląskiego miała na celu opisanie
sytuacji gmin, w jakiej znalazły się po
zmianach w prawie oświatowym dotyczących przesunięcia wieku obowiązku
szkolnego. Moderatorem debaty, składającej się z trzech paneli był Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir
Broniarz. W drugim panelu dyskusyjnym
wśród trzech gmin zaproszonych (Sosnowiec, Piekary Śląskie) wystąpił Wójt
Gminy Psary, Tomasz Sadłoń.
Wójt spytany przez Prezesa Związku
Nauczycielstwa Polskiego o problemy
w psarskiej oświacie spowodowane
wprowadzonymi przez Rząd zmianami

Wójt podczas panelu dyskusyjnego z przedstawicielami Rybnika i Piekar Śląskich

odpowiedział, że w gminie Psary ponad
połowa rodziców dzieci 6-letnich zadeklarowała chęć posłania swoich dzieci
do 1 klasy. W związku z tym będziemy
w stanie utworzyć pierwsze klasy we
wszystkich szkołach podstawowych,
choć będą one niezbyt liczne. Nie planujemy zwolnień nauczycieli i innych
pracowników szkół. Problemem jest
niższa subwencja oświatowa, którą

gmina będzie otrzymywała na małoliczne klasy.
Prelegencji z innych samorządów,
szczególnie z dużych miast, wskazywali,
że w związku z dużo mniejszą liczbą klas
pierwszych w szkołach podstawowych
wielu nauczycieli straci pracę.
Debata pokazała, jak całą sytuację postrzegają samorządy, które starają się rozwijać swoje gminy odpowiedzialnie. Red.
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Program „Rodzina 500 plus” w gminie Psary
„Rodzina 500 plus” to świadczenie wychowawcze, które przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu na
dzieci do 18 roku życia. Program zakłada, że rodzice lub opiekunowie bez
względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie
i każde kolejne dziecko, a rodziny w których dochód nie przekracza kwoty
800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem
niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. W gminie Psary wypłatą
świadczeń będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.

Gdzie i kiedy?
Wnioski będą przyjmowane od 01 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100 na parterze budynku od poniedziałku do piątku w
godz. 7:30 – 17:00. Uprzejmie prosimy o składanie wniosków, zgodnie z harmonogramem, który został ułożony z podziałem na sołectwa. Dzięki temu, osoby
składające dokumenty nie będą musiały stać w długich kolejkach. Szczegółowy
harmonogram przyjmowania wniosków znajdą Państwo poniżej. Ważne! Wypełniony
i podpisany wniosek może być również przesłany pocztą na adres Ośrodka Pomocy
Społecznej w Psarach. Dokumenty można pobrać ze stron www.ops.psary.pl i www.
psary.pl lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 500 PLUS”
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PSARY UL. SZKOLNA 100 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7:30 – 17:00
sołectwo

sugerowane daty składania wniosków

liczba dni

Brzękowice, Goląsza

01 i 04 kwietnia

2

Dąbie

05 i 06 kwietnia

2

Góra Siewierska

07, 08, 11 kwietnia

3

Gródków

12, 13, 14 kwietnia

3

Malinowice

15 i 18 kwietnia

2

Preczów

19, 20 i 21 kwietnia

3

Psary ulice: Wiejska, Szkolna

22, 25, 26 i 27 kwietnia

4

Psary ulice: Graniczna, Irysów, Kolejowa, Kamienna, Reymonta,
Akacjowa, Boczna, Gródkowska, Kasztanowa, Łeśna, Łączna,
28 i 29 kwietnia, 02 i 04 maja
Malinowicka, Wolności, Zwycięstwa, Górna, Grabowa, Grójecka, Polna, Wspólna

4

Sarnów

05, 06, 09, 10, 11 i 12 maja

6

Strzyżowice ulice: Belna, 1-go Maja

13, 16 i 17 maja

3

Strzyżowice ulice: Graniczna, Szosowa,Boczna, Cicha, Ogrodo18, 19 i 20 maja
wa, Parkowa, Podwale, Rogoźnicka, Szopena, Żwirowa

3

Wypłacanie świadczeń
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie), rodzice dostaną wyrównanie
wstecz od miesiąca kwietnia 2016 r. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane począwszy od miesiąca, w którym
rodzice złożą wniosek. Prawo do świadczenia wychowawczego w 2016 r. będzie przysługiwało do 30 września 2017 r., a w kolejnych latach będzie ustalane na 1 rok od 01 października do 30 września roku następnego. Do programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie.
Inne ważne dokumenty
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego dotyczące danego wnioskodawcy i jego rodziny, na przykład:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego
będącego przedmiotem wniosku (np. dowód osobisty, akty urodzenia dzieci).
Uwagi końcowe
Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów i nie dostarczy ich na wezwanie, a Ośrodek nie będzie w stanie samodzielnie ich pozyskać, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Ponadto w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie wychowawcze marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z celem,
organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie
opłacania usług.
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Obowiązujące regulacje melioracyjne w świetle prawa

Jak często kwestia wód deszczowych zaprząta nasze
myśli? Problem uświadamiamy sobie zwykle w chwili,
gdy jesteśmy podtapiani wodami gruntowymi albo sami
zalewamy posesje sąsiadów.
Utrzymanie wód należy do obowiązków ich właściciela. Zatem do właścicieli posesji należy kwestia odprowadzania wód
deszczowych z posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
nie naruszając stosunków wodnych. Stosunki wodne to wszelkie zmiany, które ingerują w naturalny stan wody związany z
ukształtowaniem terenu, warunkami przyrodniczymi, hydrologicznymi. Zmiana stosunków wodnych na gruncie określana jest jako naruszenie stosunków wodnych, a co za tym idzie
wszelkie zachodzące zmiany w granicy naszej działki mogą
mieć negatywny wpływ na sąsiednie działki. Do zmian stosunków wodnych zachodzi, gdy:
- zostanie wykonana wadliwa kanalizacja deszczowa,
- nawieziemy na działkę lub wywieziemy z niej znaczną ilości ziemi,
- działka nie ma odpowiedniego drenażu, zwłaszcza jeśli
znaczna część terenu zostanie wybetonowana, pokryta asfaltem albo kostką brukową, co zaburzy naturalny przepływ
wody
- zostanie wykonana przeszkoda w odpływie wody opadowej z terenów sąsiednich.
Prawo cywilne regulujące stosunki cywilnoprawne między
podmiotami prawa prywatnego w Art. 144 kodeksu również
jasno określa, iż: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które
by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad
przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany lub przeszkody w odpływie wody, do ich usunięcia zobowiązany jest właściciel
gruntu, gdy powstały w skutek działania osób trzecich, ze
szkodą dla gruntów sąsiadujących. Pamiętajmy też, że grunt
jest środowiskiem bardzo zmiennym, niejednorodnym, a więc
już kilkanaście metrów od naszej działki mogą występować
zupełnie inne warunki wodno-gruntowe. Jeżeli nie zadbamy
o właściwe odprowadzanie wody deszczowej z posesji, może
dojść do sytuacji, że po większych opadach będziemy mieli na
działce stojącą wodę i błoto albo – co gorsze zaczniemy podtapiać sąsiednie działki.
Podjęcie działań i czynności w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach zapobiegnie podtopieniom na naszej działce, a także pozwoli uniknąć spornych
kwestii z sąsiadami. Warto także pomyśleć nad wykorzystaniem wody deszczowej w ogrodzie, a także w pracach gospodarczych, co pozwoli nam zaoszczędzić na kosztach zużycia
wody.
Warto pamiętać że spółki wodne są jedną z najstarszych
form organizacyjnych służących celom społecznie użytecznym. Spółki wodne to podmioty typu non-profit. Tworzone są
przede wszystkim w celu uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy i utrzymywania melioracji wodnych. W
grupie jest łatwiej i taniej, dlatego warto tworzyć spółki wodne. Powołanie spółki pozwala na zorganizowanie działań, a
także daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Referat Przedsięwzięć Publicznych
Urzędu Gminy Psary

Wiosenne sprzątanie nie tylko w domach
Nadchodzi wiosna, a wraz z nią uwidacznia się problem dotyczący psich nieczystości, które nasi czworonożni pupile pozostawiają na chodnikach i trawnikach.
Każdy z nas pragnie żyć w zadbanej okolicy, wśród miłej scenerii przyrody. Pamiętajmy że sprzątanie po naszych czworonogach
powinno być naszym codziennym nawykiem, bez względu na to, czy jest to obowiązek zapisany prawnie czy nie. Sprzątając po swoim
psie, dbamy nie tylko o estetyczny wygląd chodników, ale także o zdrowie innych ludzi i zwierząt.
Warto pamiętać, że psie odchody niosą za sobą wiele niebezpieczeństw, zawierają larwy pasożytów, np. glisty, które przedostają się
do organizmu zwierzęcia lub człowieka i wywołują groźne choroby pasożytnicze. Narażone na nie są zwłaszcza nasze dzieci, ponieważ
często bawią się w piaskownicach, parkach, placach zabaw i mają nawyk wkładania brudnych rąk do buzi i oczu. Larwy można także
łatwo przenieść do domu na podeszwach butów i zostawić na dywanie, na którym bawią się dzieci.
Zadbajmy wspólnie o to, aby żyło nam się przyjemnie na terenie naszej gminy, bo nic tak bardzo nas nie irytuje, jak oglądanie zwierzęcych odchodów w miejscach publicznych. Aby posprzątać po swoim czworonogu wystarczy zwykła foliowa torebka, którą potem
można wyrzucić do najbliższego kosza na śmieci. W ten sposób nie tylko dbamy o czystość, unikamy także wysokiego mandatu (nawet
do 500 zł kary), który grozi za nieposprzątanie nieczystości. Pamiętajmy jednocześnie, że nie warto tłumaczyć własnej obojętności na
ten problem naiwnym stwierdzeniem: „inni nie sprzątają, to i ja nie będę” – to ani nie uchroni nikogo przed mandatem, ani nie zapewni
czystości na ulicy; dajmy zatem dobry przykład i pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialnymi mieszkańcami i właścicielami zwierząt na
wzór wielu innych krajów europejskich.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wyłapywaniE bezdomnych zwierząt
Informujemy, iż w 2016 r. bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie gminy Psary przekazywane są do schroniska dla bezdomnych
zwierząt zlokalizowanego w Bolesławiu (pow. olkuski) na ul. Parkowej 60. Jeżeli szukają Państwo informacji o zaginionym zwierzęciu
lub zamierzają dokonać wyboru przyszłego członka rodziny zachęcamy do adopcji tamtejszych podopiecznych.
Dane kontaktowe do schroniska:
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu (prowadzone przez spółkę JUKO Sp. z o.o.)
ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław, tel. 32 30 72 360, tel. 501-614-495, tel. 604-942-877, www.schroniskoboleslaw.pl
Interwencje w sprawie zwierząt
Przypominamy, że wszelkie interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt (lub zwierząt potrąconych w wypadkach) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Psary (w godzinach pracy) tel. 32 29 44 920, najbliższego komisariatu Policji - komenda w Wojkowicach tel.
32 269 17 10, bądź dzwonić pod gminny telefon interwencyjny kom. 609 066 668.
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Nasi laureatami Powiatowego Konkursu Języków Obcych
Miło nam poinformować, że kolejny rok z rzędu, młodzież z gminy Psary zajęła czołowe miejsca w Powiatowym Konkursie Języków Obcych.

Wspólne zdjęcie laureatów Powiatowego Konkursu Języków Obcych 2016

W tym roku w poszczególnych kategoriach lokaty w pierwszej trójce
zajęło aż 5 uczniów. Laureaci z gminy
Psary to: Krystian Machura (uczeń I
L.O. w Będzinie, 1. miejsce w kategorii język rosyjski), Aleksandra Mosioł
(uczennica III L.O. w Będzinie, 1. miejsce w języku hiszpańskim), a także
trzech uczniów z Gimnazjum w Psarach – Renata Kudriavtseva (1. miejsce
w kategorii język rosyjski), Aleksandra
Wesołek (2. lokata, język rosyjski) oraz
Wiktoria Rozmus (3. miejsce, język angielski).
Wszystkim laureatom z gminy Psary
Wójt Tomasz Sadłoń osobiście wręczył
gratulacje, co miało miejsce 17 marca w III L.O. w Będzinie na uroczystości podsumowującej XV edycję tego
konkursu. Gratulujemy zwycięzcom i
życzymy dalszych sukcesów w nauce.
Red.

LAUREACI KRYSZTAŁÓW KULTURY: annA Łebzuch

W styczniu br. Wójt Gminy Psary przyznawał premierowe nagrody w dziedzinie kultury. Wśród laureatów „Kryształów Kultury” znalazła się Anna Łebzuch, która od lat społecznie prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Pani Anna Łebzuch od początku
swojej aktywności zawodowej związana jest z ruchem zuchowym i harcerskim. Od 2000 r. prowadzi Gromadę
Zuchową „Leśne Skrzaty”, działającą
na terenie Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach. Celem organizacji jest
harmonijny rozwój dzieci, przybliżenie pojęcia „Polska”, wyzwalanie
pierwszych uczuć patriotycznych, pomoc w rozróżnianiu dobrych i złych
czynów, rozwój prawidłowej postawy
wobec rodziców, umiejętności pracy
w grupie, kształtowanie zaradności i
samodzielności, a także wyzwalanie
inicjatywy twórczej.
Społeczna praca p. Anny Łebzuch
pozwoliła na wszechstronny rozwój zainteresowań dzieci, przybliżając im kulturę i historię regionu, w którym mieszkają. Dzięki swojemu zaangażowaniu
w kształtowanie postaw społecznych
u najmłodszych Laureatka Kryształu
Kultury może pochwalić się sporym
dorobkiem w organizowaniu działalności kulturowej. Świadczą o tym zdobywane przez zuchy w ostatnich latach
szkolnych nagrody i wyróżnienia na
szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim m.in. tytuł Mistrzowskiej Gromady
Zuchowej, I miejsce w województwie
i II miejsce w kraju w Ogólnopolskim
Konkursie Krajoznawczym „Poznaje-

Anna Łebzuch z drużyną Zuchów „Leśne Skrzaty”

my Ojcowiznę”, I miejsce w Zuchowym
Konkursie Świątecznym w kategorii
„Kartka świąteczna z życzeniami”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Odkrywamy talenty”; I miejsca w:
Ogólnopolskim Konkursie „Pomocna
dłoń”, Ogólnopolskim Konkursie Zuchowym „Zuchowe lato”, Konkursie
Świątecznym org. przez Chorągiew
Śląską w Katowicach, Festiwalu Kultury
Zuchowej w kategorii piosenka, Ogólnopolskim Konkursie „Zuchowy karnawał – reportaż”; II miejsca w: Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Jaworznie, Festiwalu Pieśni Maryjnych, Rajdzie po Jurze Krakowsko- Częstochowskiej – „O

złoty liść jesieni”; I miejsce w Turnieju
Gromad Zuchowych w Będzinie.
Na podkreślenie zasługuje także fakt
ścisłej współpracy p. Anny Łebzuch z
organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, w tym Kołami
Gospodyń Wiejskich oraz zespołami
śpiewaczymi. Współpraca ta pozwala
na przekazywanie młodemu pokoleniu tradycji i zwyczajów ludowych. Całokształ działalności na rzecz najmłodszych uczestników życia społecznego
na terenie gminy został doceniony i
uhonorowany nagrodą Kryształy Kultury w 2016 roku, na którą Laureatka w
pełni zasłużyła. Red.
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Dzień Książki dla Afryki
„MALI uczniowie idą do szkoły” to projekt edukacyjno-pomocowy, który był realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach. Przedszkolaki i uczniowie w trakcie zajęć edukacyjnych zostali zapoznani
z tematem dostępu do edukacji na świecie, szczególnie sytuacją dzieci z Mali, kraju w Afryce Zachodniej.

UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów
dzieci w wieku szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym. Edukacja jest niezwykle ważna dla rozwoju
człowieka, gdyż przekłada się na wszystkie sfery życia. Wykształcenie przyczynia
się do zmniejszenia ubóstwa, daje szansę
na podjęcie dobrej pracy i zaspokojenie
podstawowych potrzeb. W Mali, jednym
z krajów Afryki Zachodniej, ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci, 40% z
nich nie chodzi do szkoły.
W ramach projektu dzieci stworzyły
172 własne książki o różnorodnej tematyce. Wykonanie tych publikacji umożliwiło
uczniom wejście w rolę autorów, ilustratorów i wydawców. Jednak najważniejszą
funkcją książek była wymierna korzyść
dla potrzebujących rówieśników z Afryki.
Wszystkie publikacje zostały zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanej imprezy „Dnia książki dla Afryki”, a
zaproszeni goście i rodzice w zamian za
przekazanie darowizny mogli otrzymać
wybrane dzieło. Wydarzenie wzbogacił
program artystyczny oparty o tematykę
książek. Młodzi artyści przenieśli widownię na Hawaje, Karaiby, w podróż parostatkiem, gdzie podziwiali tańce, piosenki
i utwory instrumentalne. Rodzice mieli

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

tym samym okazję podziwiać talenty
swoich dzieci oraz efekty zajęć pozalekcyjnych realizowanych w placówce.
Dochód ze sprzedaży w wysokości
2031,50 zł zostanie wpłacony na konto
UNICEF. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili uczniów swoją
obecnością byli m.in.: Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły Piotr Stelmach, prezes
PTTK o/Będzin Stanisław Góra z żoną
Janiną, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach Helena Warczok, pani
Joanna Bloch oraz reporter, podróżnik i
współtwórca Fundacji Razem dla Afryki

Krzysztof Błażyca.
Pan Krzysztof przedstawił zebranym
prezentację zdjęć dzieci z Mattugii (Uganda), dla których Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna Dłoń” zorganizował zbiórkę
przyborów szkolnych. Przekazał również
wszystkim darczyńcom listy od rówieśników z Mattugii.
„Dzień książki dla Afryki” był kolorowy
i wesoły, a przede wszystkim potwierdził
postawę zaangażowania społeczności
ZSP w Strzyżowicach. Duże brawa dla
wszystkich autorów książeczek, wykonawców, wolontariuszy i darczyńców.
ZSP Strzyżowice

Z książką za pan brat
Od kilku lat docierają do nas niepokojące informacje, że Polska staje się czytelniczym pustkowiem. Z danych opublikowanych przez Bibliotekę Narodową wynika, że z roku na rok rośnie liczba Polaków, którzy w
ciągu całego roku nie przeczytali ani jednej książki.

Wielu ludzi nie odczuwa potrzeby
czytania, zastępując ją korzystaniem z
nowoczesnych nośników elektronicznych. Aby do tej grupy za kilka lat nie
dołączyli najmłodsi, nauczyciele wraz z
rodzicami powinni zadbać o ich czytelniczą edukacji, kierując się przysłowiem
„Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie
umiał.” Zgodnie z tą dewizą w klasie IIb
w Szkole Podstawowej w Dąbiu realizowany jest program autorski „Z książką za
pan brat”, w ramach którego uczniowie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach
czytelniczych odbywających się nie tylko w klasie czy bibliotece szkolnej, ale
również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu.
Celem wspomnianych zajęć jest
przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z książki i biblioteki oraz
rozwijanie i kształtowanie ich zaintere-

sowań czytelniczych. Dzięki współpracy z p. Haliną Sapotą uczniowie mają
możliwość korzystania z nowoczesnej
placówki kulturalnej. Podczas wyjść do
biblioteki dzieci poznają różnorodne
książki, nie tylko baśnie, bajki czy lektury, ale i książki przyrodnicze, geograficzne, motoryzacyjne. Po powrocie do
klasy rysują i malują ulubionych bohaterów, inscenizują utwory, rozwiązują
zagadki, samodzielnie czytają wypożyczone książki.
Podczas wizyt w bibliotece uczniowie poznali zasady prawidłowego
postępowania z książką. Nauczyli się
korzystać z katalogów i samodzielnie
wyszukiwać interesujące pozycje literackie. Wszyscy uczniowie lubią uczestniczyć w zajęciach, zgadzając się ze
stwierdzeniem, że warto czytać książki,
bo uczą, doradzają i poprawiają humor.

Uczniowie z Dąbia z książkami

Dzięki nim ich wiedza wzbogaca się o
mnóstwo nowych informacji, a przez to
rozwijają swoją wyobraźnię, zainteresowania, wzbogacają słownictwo, stają się
świadomymi i krytycznymi odbiorcami
tekstów literackich. SP Dąbie

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary

Nr 44 / III / 2015/2016

Szóstoklasisto, dołącz do nas!
Drodzy Szóstoklasiści!
Za kilka miesięcy ukończycie szkołę podstawową. Przed Wami kolejny etap edukacyjny.
Serdecznie zapraszam Was do kontynuowania nauki w Gimnazjum im. marszałka Józefa
Piłsudskiego w Psarach. Jesteśmy szkołą, która dzięki współpracy z władzami lokalnymi
oraz innymi instytucjami jest bardzo dobrze wyposażona. W tutejszym gimnazjum znajdziecie doskonałe warunki do dalszego rozwoju i nauki. Możecie również współdecydować o działaniach realizowanych na terenie placówki, włączając się w realizację projektu
„Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym współczesnej szkoły”.
Będziecie mieć także możliwość wzięcia udziału w licznych projektach, które mają w
swojej ofercie wiele interesujących zajęć dodatkowych i wycieczek.
Na pewno miło spędzicie kolejne lata edukacji w sympatycznej atmosferze. Zapraszam Was i Waszych rodziców do zapoznania się z krótką prezentacją gimnazjum w
Głosie Szkolnym, który teraz czytacie oraz na Dni Otwarte, które odbędą się w czwartek
7 kwietnia. Więcej informacji z życia szkoły znajdziecie na naszej stronie internetowej
www.gmpsary.pl.
Dyrektor Gimnazjum w Psarach
Dyrektor Gimnazjum w Psarach

harmonogram rekrutacji dla kandydatów do klas I

Uczymy się poprzez doświadczenia

Do klas pierwszych
przyjmuje się:
• z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
gimnazjum, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów
• absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum,
w przypadku gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów
Terminy składania dokumentów do klas pierwszych:
• od 6 maja do 10 czerwca 2016 r. do
g. 15:00 - składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

Zgłoszenia i wnioski są do pobrania
w sekretariacie szkoły lub na stronie
www.gmpsary.pl
• od 24 czerwca do 28 czerwca 2016
r. do godz. 15:00 - składanie pozostałej
dokumentacji kandydatów:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu,
– dokumentację lekarską,
– zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
• 15 lipca 2016 r. – podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
klasy pierwszej.
• od 15 lipca do 20 lipca 2016 r. – potwierdzenie woli uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenie OKE, o ile nie
zostały złożone wcześniej,
• 22 lipca 2016 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
gimnazjum.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępo-

wania rekrutacyjnego szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które
powinno zakończyć się do końca sierpnia.
Co wybieramy
na etapie rekrutacji?
• Drugi język obcy: język niemiecki lub język rosyjski,
• Profil klasy: matematyczna (ocena końcowa z matematyki w kl.VI co najmniej 4)
lub ogólna.
Ponadto przeprowadzany jest test z języka angielskiego (czerwiec 2016) kwalifikujący kandydata do grupy o określonym
poziomie znajomości języka.

Widok od strony kompleksu boisk
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Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności,
wspomożemy Twój indywidualny rozwój
W naszym gimnazjum każdy uczeń
znajdzie dla siebie interesującą i indywidualnie przygotowaną w zależności od
potrzeb ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Humaniści mogą rozwijać swoje pasje na zajęciach rozwijających z języka
polskiego i dziennikarskich. Na kółku
teatralnym odkrywamy prawdziwe talenty aktorskie.
Od wielu lat w ofercie edukacyjnej posiadamy autorski program zajęć z matematyki oraz z informatyki.
Na dobre w naszej szkole zagościły
również zajęcia z programowania i robotyka. To w naszej szkole gimnazjali-

ści redagują i składają gminną gazetkę
uczniowską Głos Szkolny.
Pasjonaci nauki i przyrody, mogą poznawać świat poprzez doświadczenia i
eksperymenty na kołach naukowych z
przedmiotów ścisłych.
Przyszła kadra sportowców ma możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Prowadzone są dodatkowe zajęcia z
koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i
piłki nożnej.
Posiadamy szeroką ofertę obowiązkowych zajęć artystycznych i technicznych.
W ramach zajęć artystycznych uczniowie

mogą wybierać: taniec, chór, zespół instrumentalny lub ceramikę, z zajęć technicznych: rysunek techniczny wspomagany AutoCad-em lub florystykę.
Oferujemy naukę języka angielskiego
oraz języka niemieckiego lub rosyjskiego.
Wszyscy, którzy chcą uzupełnić swoje braki i zaległości, mogą uczestniczyć
w zajęciach wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów.
Ponadto oferujemy pomoc pedagoga,
surdopedagoga, tyflopedagoga a także
logopedy. Uczniowie posiadający stosowne opinie regularnie pracują na zajęciach dla dyslektyków i dysgrafików.

Świat pod mikroskopem

Drużyna koszykarek

Chemia wokół nas

Oprócz bogatej oferty różnorodnych
zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych
możemy pochwalić się nowoczesnym
wyposażeniem szkoły w pomoce dydaktyczne i inne udogodnienia.
Na chwilę obecną korzystamy z:
• kompleksu sportowego ORLIK oraz
nowoczesnej sali gimnastycznej,
• 12 tablic interaktywnych,
• 4 telewizorów plazmowych oraz profesjonalnego kina domowego,
• wizualizerów elektronicznych,
• mikroskopów elektronicznych współpracujących z tablicą interaktywną,
• 2 wysokiej jakości teleskopów astronomicznych,
• 18-stanowiskowej pracowni komputerowej All-In-One,
• 5 zestawów robotów Lego Mindstorms, 4 zestawów Lego Edukacja
oraz zestawu klocków Lego WeDo
wspierających naukę fizyki i informatyki,

• tradycyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych do nauczania
przedmiotów ścisłych,
• systemu PRS służącego do jednoczesnego udzielania odpowiedzi przez
całą klasę i natychmiastowego wyświetlania statystyk odpowiedzi,
• licznych urządzeń takich jak: notebooki dla osób z dysfunkcjami, tablet,
aparaty i kamery cyfrowe, dyktafony,
profesjonalne nagłośnienie,
• stałego światłowodowego dostępu
do Internetu w każdym pomieszczeniu szkoły,
• bezpłatnego i bezprzewodowego Internetu HotSpot na terenie boiska,
• dziennika elektronicznego Librus Synergia, z którego korzystają zarówno
nauczyciele jak i uczniowie oraz ich
rodzice/opiekunowie
• platformy e-learningowej e-Nauczanie,
• systemu alarmowego i monitoringu
zewnętrznego oraz wewnętrznego

przy szatniach,
• indywidualnych szafek dla uczniów,
• estetycznego otoczenia szkoły wraz
z miejscem do wypoczynku podczas
przerw śródlekcyjnych,
• dużego parkingu,
• szkolnej stołówki ze smacznymi, domowymi obiadami oraz sklepiku oferującego zdrową żywność, kanapki i
ciepłe przekąski,
• szkolnej biblioteki z Internetowym
Centrum Multimedialnym i bogato
wyposażonym księgozbiorem,
• świetlicy.
Nasi nauczyciele w większości mają
uprawnienia do nauczania dwóch lub
trzech przedmiotów. Obecnie kadrę pedagogiczną stanowi 35 nauczycieli, w
tym 28 dyplomowanych. Do tej pory za
swoja pracę i osiągnięcia 3 nauczycieli
otrzymało Nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej oraz 4 - Nagrody Śląskiego
Kuratora Oświaty.

Doświadczenia małe i duże

Zajęcia z florystyki

Technologia to przyszłość
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Osiągamy sukcesy
Każdy rok szkolny obfituje w liczne
sukcesy. Na przestrzeni 16 lat istnienia
Gimnazjum w Psarach otrzymaliśmy
wiele prestiżowych tytułów i wyróżnień. Jesteśmy laureatami i finalistami
licznych konkursów przedmiotowych,
artystycznych i sportowych na szczeblu
międzynarodowym,
ogólnopolskim,
wojewódzkim, powiatowym i międzygimnazjalnym.
Uczniowie uczestniczą w różnych

projektach. W tym roku braliśmy udział
m.in. w projekcie Misja Przyroda, Ogólnopolskiej Akademii Programowania
oraz programie Mistrzowie Kodowania.
Za działania związane z programowaniem i kodowaniem szkoła uzyskała
międzynarodowy certyfikat doskonałości w ramach Europe Code Week 2015.
Mamy swoich reprezentantów w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Aktywnie pracujemy w Młodzieżowej Radzie Gminy

Psary.
Organizujemy wiele imprez szkolnych i środowiskowych. Jesienią po raz
pierwszy odbył się Festyn Rodzinny,
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Uzyskujemy wyniki na egzaminach
zewnętrznych na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim. Nasi absolwenci
kontynuują naukę na prestiżowych kierunkach studiów.

Finalistki tegorocznego Coca-Cola Cup

Posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży 2015

Certyfikat doskonałości w kodowaniu

Łączymy przyjemne z pożytecznym
Zwiedzając świat, poznajemy inną
kulturę i zwyczaje, nawiązujemy nowe
znajomości i przyjaźnie, a przede wszystkim doskonalimy naukę różnych języków
obcych. Naszą szkołę odwiedzają wolontariusze z innych krajów. Spotkania z
nimi są bardzo ciekawe. Naukę języków
obcych doskonaliliśmy również podczas warsztatów językowych na Malcie.
Już we wrześniu kolejny raz będziemy
uczestniczyć w takich warsztatach.

Znajomość języków daje nam możliwość uczestniczenia z sukcesami w obcojęzycznych konkursach recytatorskich
i wokalnych.
W naszym gimnazjum doskonalą się
również nauczyciele. W ubiegłym roku
16 nauczycieli uczestniczyło w stacjonarnych kursach językowych oraz doskonaliło swoje umiejętności językowe podczas
wakacyjnych wyjazdów na szkolenia w
ramach projektu Erasmus +.

Warsztaty językowe dla nauczycieli

Mapa zagranicznych wyjazdów z Gimnazjum w Psarach
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My wybraliśmy gimnazjum w psarach!
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INFORMACJE SZKOLNE
Tradycyjne balonowe powitanie wiosny w Strzyżowicach

Uczniowie Zespołu Szkolono-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach powitali wiosnę 21 marca, organizując
już po raz 7 zawody balonowe. W tym roku w powietrze poszybowało 400 zielonych baloników, do których
przymocowane zostały bileciki. Bileciki, jak co roku, opatrzone były hasłem „Dbamy o środowisko, segregujemy odpady” oraz danymi ucznia z prośbą o odesłanie wizytówki.

Wypuszczanie balonów poprzedziła
akademia na sali gimnastycznej, gdzie
uczniowie i zaproszeni goście mogli zobaczyć ciekawy program artystyczny.
Tradycyjnie już, główną atrakcją był pokaz mody ekologicznej. Uczniowie stworzyli swoje kreacje z materiałów przeznaczonych na śmieci. Wszystkie stroje
aspirujących projektantów mody były
kolorowe, tanie, łatwe w wykonaniu, a
przede wszystkim oryginalne - wyrażajęce ich kreatywność. Następnie odbyły się
pokazy wokalne i taneczne uczniów.
Coroczna akcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach ukierunkowana jest proekologicznie. Uczy
młodych mieszkańców gminy, jak ważne
jest dbanie o środowisko. Impreza kształci w najmłodszych poczucie dbania o

Uczniowie z Sarnowa z balonami

swoje najbliższe otoczenie.
Akcja zakończyła się tradycyjnym
pieczeniem kiełbasek. Szkoła z niecierpliwością czeka na zwrot wizytówek i infromacje, dokąd doleciały balony. Uczeń,

którego balonik pokona najdalszy dystans w Dniu Dziecka otrzyma nagrodę.
Wizytówki wracają z różnych stron Polski, a jedna z nich wróciła nawet z Czech.
ZSP Strzyżowice

ratowniCY medyczNi w Przedszkolu W Sarnowie
10 marca Przedszkole Publiczne w Sarnowie gościło ratowników medycznych z Będzińskiej Stacji Ratownictwa PCK, którzy przeprowadzili warsztaty dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci nauczyły się, jak prawidłowo
układa się pacjenta na desce, usztywniając kręgosłup kołnierzem i przypinając pasami. Jednym z najciekawszych
dla przedszkolaków a zarazem ważnym
punktem warsztatów były praktyczne
ćwiczenia na fantomie. Dzieci najpierw
przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratowników, a następnie
według wskazówek próbowały naśladować sztuczne oddychanie i masaż
serca. Ponadto nauczyły się właściwie
reagować w sytuacji, gdy ktoś zemdleje,
złamie nogę lub dostanie ataku cukrzycowego. Dowiedziały się również, jak
należy sprawdzić przytomność osoby
poszkodowanej oraz w jaki sposób wezwać pomoc. Ratownicy przypomnieli
numery alarmowe, które jak się okazało, dzieci doskonale już znały. W trakcie
spotkania przedszkolaki dowiedziały

się, w jaki sposób należy rozmawiać
przez telefon z dyspozytorem. Teraz
wiedzą już, że aby skutecznie wezwać
pomoc trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, wskazać miejsce,
gdzie jesteśmy i dokładnie opisać, co się
stało i dlaczego potrzebna jest pomoc.
Uwagę dzieci zwrócił sprzęt medyczny znajdujący się w walizkach i ambulansie, z którym miały okazję zaznajomić się i dowiedzieć się, do czego służy.
Największym zainteresowaniem przedszkolaków cieszyła się karetka pogotowia, którą mogli obejrzeć w środku.
Na zakończenie spotkania dzieci zadawały ratownikom pytania dotyczące
ich pracy.
Było to niezwykle ważne spotkanie,
gdyż uwrażliwiło dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, dostarczyło im wiedzy, dzięki której

Nauka niesienia pierwszej pomocy

mogą uratować czyjeś życie.
Zdobyta na zajęciach wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”.
PP Sarnów

UCZNIOWIE Z SARNOWA WIEDZĄ, GDZIE PYTAĆ O POMOC
16 marca 2016 roku uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie spotkali się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczna
Szkoła - Bezpieczny Uczeń”.

Uczniowie zostali zapoznani z takimi
zagadnieniami jak: instytucje w gminie
i poza nią pomagające ludziom, zakres
i formy korzystania z pomocy, rozpo-

znawanie osoby potrzebującej wsparcia, gdzie z tym problemem się zgłosić,
działania mające aktywizować osoby z
problemami, akcje promujące właści-

we wybory w życiu ( profilaktyka).
Pracownicy OPS zadawali również
pytania naszej młodzieży. Uczniowie
potrafili rozpoznać co jest przemocą,
jakie są zagrożenia codziennego życia.
Uczniowie z Sarnowa serdecznie
dziękują pracownikom OPS za ciekawą
prelekcję. ZSP nr 2 w Sarnowie
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KULTURA
Wielkie planszowe rozgrywki w Gródkowie

W sobotni poranek miłośnicy gier
planszowych mieli okazję spotkać
się w Ośrodku Kultury w Gródkowie.

Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z firmą MORIGAL z Jaworzna zorganizował, po raz pierwszy w naszej
gminie, Rodzinny Festiwal Planszówek.
Na uczestników spotkania czekało
mnóstwo atrakcji, w tym bezpłatna
wypożyczalnia gier oraz liczne konkursy planszowe z nagrodami.
Głównym punktem programu był
Turniej o Puchar Wójta Gminy Psary
w grze Speed Cups dla najmłodszych
uczestników. Po zaciętej rywalizacji 1.
miejsce zdobył Fabian Garbień, 2. lokatę zajął Tobiasz Kubik, a 3. miejsce
przypadło Kajtkowi Kyrczowi. Zwycięzcy turnieju otrzymali z rąk Wójta Tomasza Sadłonia pamiątkowe puchary oraz
dyplomy. Pozostałe osoby, które wzięły
udział w rozgrywkach w ramach akcji
„Graj, by wygrać” otrzymały drobne

Wręczenie nagród dla najmłodszych zwycięzców w Rodzinnym Festiwalu Planszówek

upominki ufundowane przez GOK.
Dla nieco starszych organizatorzy
również przygotowali ciekawe nagrody w ramach eliminacji do ogólnokrajowych rozgrywek w „Carcassone” oraz
eliminacji do mistrzostw Polski w grze
„Królestwo w budowie”. Zwycięzców
poszczególnych turniejów nagrodzono grami planszowymi ufundowanymi
przez firmę MORIGAL.

Premierowy Rodzinny Festiwal Planszówek spotkał się z bardzo ciepłym
przyjęciem wśród wszystkich uczestników, którzy już teraz zapowiedzieli
chęć wzięcia udziału w tym konkursie
już za rok. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania partnerom wydarzenia, tj. firmie MORIGAL oraz wydawnictwom: Rebel, 2pionki, Granna,
G3 i Bard. GOK

Spotkanie z muzyką filmową w Dąbiu
Niezwykłą muzyczną ucztę przygotował dla mieszkańców Gminny Ośrodek Kultury, bowiem 13 marca w sali
bankietowej przy OSP w Dąbiu odbył się koncert muzyki filmowej.

Podczas koncertu wystąpiła ponad 10-osobowa orkiestra
„Klassik Modern” pod dyrekcją Romana Samostrokova, która zaprezentowała słuchaczom najpiękniejsze kompozycje i
ścieżki dźwiękowe z najsłynniejszych filmów i seriali. W repertuarze pojawiły się utwory z filmów takich jak: „Titanic”, „Piraci z
Karaibów”, „Gra o tron”, „9 wrota”, „Madagaskar”, „Kraina lodu”,
„Requiem dla snu” oraz wiele innych. Dopełnieniem tego muzycznego wydarzenia był występ charyzmatycznej wokalistki
Magdaleny Januszkiewicz-Buras, która brawurowo wykonała
piosenki „My Heart Will Go On” Celine Dion z filmu „Titanic”
oraz „I Will Always Love You” z filmu „Bodyguard”.
Ponad godzinny koncert spotkał się ogromnym aplauzem
ze strony publiczności, która podziękowała muzykom gromkimi brawami oraz owacją na stojąco. GOK

Koncert muzyki filmowej w Dąbiu

ZDOBĄDŹ MEDAL
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Uprzejmie prosimy wszystkie pary, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, o złożenie w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Psarach pisemnego lub osobistego zgłoszenia jubileuszu.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i są obywatelami polskimi.
Wymaganymi dokumentami do zgłoszenia są:
1) skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego
(jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza Urzędem Stanu Cywilnego w Psarach),
2) kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów,
3) wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce około 6 miesięcy po złożeniu wniosku, o czym jubilaci zostaną
poinformowani pisemnie.
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KULTURA
Dzień Kobiet w Gminie Psary
8 marca, jak co roku, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gródkowie Panie
z całej gminy uroczyście świętowały Dzień Kobiet.

W spotkaniu uczestniczyły reprezentacje i przedstawicielki wszystkich
gminnych organizacji społecznych
działających w naszej gminie. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń, które
Wójt Gminy Psary złożył wszystkim
Paniom. Po wspólnym odśpiewaniu
toastu, każda z Pań z rąk zaproszonych
Panów otrzymała symbolicznego tulipana.
Tegoroczne spotkanie wspaniałym
ponad półtoragodzinnym recitalem
uświetniła znakomita Adrianna Biedrzyńska. Jedna z najpopularniejszych
polskich aktorek, zaprezentowała swój
popisowy program artystyczny pt.
„Ada to nie wypada”. „My, cyganie”,
„Sokoły” czy „Z woli dusz” to tylko niektóre z piosenek, które nasza gwiazda
odśpiewała na scenie, zachęcając do
wspólnej zabawy całą publiczność. Na
zakończenie występu artystka otrzymała od zebranej widowni gromkie
brawa i owacje na stojąco, a Wójt Gminy w podziękowaniu za koncert wręczył jej bukiet kwiatów.
Po występie Adrianny Biedrzyńskiej

Panie z gminy Psary świetnie się bawiły na uroczystości

Spotkanie było również okazją do wręczenia wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi

Złotej Odznaki Honorowej za wspieranie seniorów

Znakomitą zabawę zapewniła Adrianna Biedrzyńska

na scenie pojawił się niecodzienny zespół męski w składzie: Jacek Gwóźdź,
Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko,
Mieczysław Horzela oraz Mirosław
Krawczyk. Panowie specjalnie na tę
szczególną okazję przygotowali rozrywkowy program artystyczny, w którym nie brakowało wspólnego śpiewania i dobrej zabawy.
To uroczyste spotkanie było również okazją do wręczenia wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi Złotej Odznaki
Honorowej za wspieranie seniorów
przez Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddziału Śląskiego. GOK

Panie Dulskie w Psarskim Kinomaniaku
Podczas marcowego seansu filmowego mieliśmy okazję obejrzeć
film F. Bajona „Panie Dulskie”.

Ta kontynuacja „Moralności Pani Dulskiej” pokazuje, że pomimo upływającego czasu w rodzinie Dulskich niewiele
się zmieniło. Obłuda, fałsz i zakłamanie
dalej królują. I właśnie to sprawia, że
chociaż „Panie Dulskie” przedstawiane
są jako komedia, w odczuciu wielu z nas,

niewiele mają z komedią wspólnego.
Chyba, że potraktujemy ten film jak komedię z „drugim dnem”, które sprawia,
że śmiejemy się przez łzy.
Pewną trudność w odbiorze sprawia
osadzenie „Pań Dulskich” w trzech przestrzeniach czasowych, ale jeśli potraktujemy to jak wyzwanie, to dojdziemy
do takich samych wniosków jak Psarscy
Kinomaniacy, że jest to bardzo dobrze

„zrobiony” film i naprawdę warto go zobaczyć.
Świetna gra aktorska; Krystyna Janda
kolejny raz pokazała jak genialną jest
aktorką.
Następny seans w poniedziałek 4
kwietnia o godz. 18. Tym razem będziemy oglądać film z Meryl Streep, w
którym wcieliła się w postać Margaret
Thatcher. GBP
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INFORMACJE

STOP pożarom traw!!!
Przed nami jedna z najpiękniejszych pór roku – wiosna. Każdego dnia możemy obserwować coraz więcej rozwijających się
pąków na drzewach i krzewach. Coraz śmielej zieleni się trawa.
Niestety z uwagi na pożary dla lasów i łąk to jeden z najtrudniejszych okresów. Są one „pełne” suchych, zeszłorocznych traw i
opadłych liści. Duża ilość nagromadzonego, łatwopalnego materiału decyduje o ogromnym zagrożeniu pożarowym.
Ogień w lesie to ekologiczna katastrofa. Pożar zmienia mikroklimat, którego las jest regulatorem. Powierzchnia do tej pory
porośnięta roślinnością leśną zostaje jej pozbawiona. Ogień,
wypalając próchniczną warstwę gleby zakwasza ją. Zmianie
ulegają stosunki wodne – gleba ulega przesuszeniu lub zabagnieniu, zdecydowanie łatwiej ulega erozji.
Zazwyczaj ogień niszczy całkowicie warstwę runa i podszytu,
jednak nierzadko i drzewa padają jego ofiarą. Na pożarzysko
wkraczają rośliny charakterystyczne dla terenów otwartych i
suchych – trawy, pionierskie drzewa, wrzosy. Ocalałe w pożarze
drzewa są osłabione, a tym samym zwiększa się ich podatność
na ataki szkodliwych grzybów lub owadów. Przypłaszczek granatek jest jednym z najgroźniejszych szkodników sosny. Bardzo
często atakuje wcześniej osłabione pożarem drzewa i dobija
je. Jednak las to nie tylko roślinność runa i drzewa oraz krzewy.
To miejsce w którym żyje mnóstwo zwierząt, które w starciu z
ogniem nie mają szans. Ludzie sądzą, że duże zwierzęta – jelenie, sarny, dziki – uciekają przed pożarem. Często zapomina

się jednak o nieporadnych młodych. Przestraszone zwierzęta w
popłochu nierzadko wpadają wprost w płomienie. Małe zwierzęta – krety, jeże, ryjówki, lisy, borsuki, gniazdujące na ziemi
ptaki oraz ich lęgi, a także płazy i gady – nie są wstanie uciec
przed żywiołem. Podobnie jak cała masa owadów żyjących w
ściółce, mrówki, trzmiele czy pszczoły. Ocalałe z pożaru zwierzęta są bardzo często poparzone, osłabione i częściej chorują.
Pamiętajmy, że wypalanie traw nie przynosi przyrodzie żadnych
korzyści, a stanowi zniszczenie tysięcy istnień zamieszkujących
łąki i nieużytki. Niekontrolowany pożar terenów nieleśnych bardzo często przenosi się do lasu.
W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w Polsce
(184 819). Prawie co drugi pożar, do którego doszło w naszym
kraju w 2015 roku to pożar trawy. Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 42 365, co stanowiło 51%
wszystkich pożarów traw w 2015 roku. Średni czas trwania akcji
gaśniczej pożaru trawy wynosił 67 minut. Średnio co 6 minut
strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami
traw. Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000
złotych. Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów
traw (PSP i OSP) – 668 649. W wyniku pożarów traw w 2015 r.
zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych.
Agnieszka Zawada-Piątkowska - Nadleśnictwo Siewierz
oraz Komenda Powiatowa PSP w Będzinie

Wspomnienie o kryStynie popczyk

20 lutego 2016r. zmarła Pani Krystyna Popczyk, przez całe życie mieszkająca i pracująca w Sarnowie; lokalny pedagog, społecznik, harcerka, animatorka działań na rzecz budowania wspólnoty.
Krystyna Popczyk, córka Sabiny i Antoniego Olszewskich, urodziła się 11 stycznia 1931r.
w Sarnowie. Po nauce w szkole podstawowej ukończyła Prywatne Gimnazjum im. W. Replińskiej w Będzinie, Liceum Pedagogiczne w Katowicach oraz Studia Nauczycielskie na
kierunku filologia polska w Gliwicach. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zdobyła
dyplom magistra pedagogiki szkolnej. Przez 32 lata pracowała jako nauczycielka w Szkole
Podstawowej w Sarnowie, w tym w latach 1970 – 1975 na stanowisku dyrektora szkoły.
Przez następne 10 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Domu Dziecka w Sarnowie.
Krystyna Popczyk na każdym etapie swojego życia była aktywną działaczką lokalnej
społeczności, osobą wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka, całkowicie oddaną pracy
z dziećmi i młodzieżą. Była współzałożycielką w 1946r. żeńskiej drużyny Związku Harcerstwa Polskiego w Sarnowie i jej pierwszą przyboczną, przez wiele lat aktywną działaczką tej drużyny, inicjatorką organizacji w 1996r. jubileuszu 50-lecia powstania drużyny.
Aktywnie działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez wiele lat pełniła funkcję
ławnika Sądu Rejonowego w Będzinie. Wychowała wiele pokoleń dzieci i młodzieży. Była
przyjacielem i autorytetem dla wielu młodych nauczycieli. W pamięci swoich uczniów i
wychowanków, a także nauczycieli i współpracowników na zawsze pozostanie osobą
Krystyna Popczyk
całkowicie oddaną swojej pasji – pracy pedagoga.
Była także wzorem w każdej z ról życia rodzinnego: córki, siostry, żony, mamy, babci i
prababci. Była wspaniałym człowiekiem o ogromnie wrażliwym sercu. Ofiarna, życzliwa, pogodna, nie zrażająca się trudnościami. Do końca swego życia mimo choroby wspierała innych.
„Ci, których kochamy, nigdy od nas nie odejdą” pisał ks. J. Twardowski. Serdeczna pamięć o Pani Krystynie Popczyk będzie
trwała w sercach jej najbliższych oraz uczniów, którym darowała cząstkę siebie.
Czesława Tytko

Wspomnienie o Marii Ciepieli

W lutym odeszła od nas Maria Ciepiela. We wspomnieniach męża Maria Ciepiela (ur. 15.09.1933 r.) uchodziła za osobę spokojną i nad wyraz oddaną swojej rodzinie. Po śmierci ojca pani Maria była wraz z siostrą wychowywana przez matkę. Po ukończeniu
edukacji podjęła swoją pierwszą pracę w Urzędzie Miejskim w Grodźcu na stanowisku kancelistki, a następnie jako referentka
w tamtejszym Sądzie Obywatelskim. W 1957 r. wstąpiła w związek małżeński z Bolesławem Ciepielą. Rok później na świat przyszedł ich syn, sześć lat później córka. Mąż wspomina ją jako doskonałą panią domu, która udzielała się społecznie. W 2007 r.
małżonkowie zostali odznaczeni medalem 50-lecia pożycia małżeńskiego. Byłą wspaniała żoną, matką, babcią (4 wnucząt) oraz
prababcią (6 wnucząt). Odeszła w wieku 83 lat. Najbliżsi zawsze będą ją mieć w swojej pamięci. B.C.
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SPORT
Trzech wspaniałych tenisistów – trzy wspaniałe zwycięstwa
Tenis stołowy to jedna z najbardziej technicznych dyscyplin sportu. O jakości gry i osiąganych wynikach decydują elementy tj. serwis i odbiór, praca
nad odpowiednim kątem rakietki, czucie piłki a wśród najmłodszych stopień
zaangażowania, pasja i radość z gry.

Przygoda z tenisem stołowym uczniów
Szkoły Podstawowej w Gródkowie wciąż
trwa. Już piąty sezon udowadniamy, że
w tej dyscyplinie sportu jesteśmy bardzo
mocni zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Cieszy nas fakt, że nasi koledzy
i koleżanki potrafią utrzymać wysoką formę, ambitnie ćwiczą i doskonalą się, by
zwyciężać w dobrym stylu. Dzięki temu
powtórzyliśmy zeszłoroczny sukces wygrywając Mistrzostwa Gminy Psary – 1.
miejsce w kategorii chłopców i 1. miejsce
w kategorii dziewcząt.
Ponadto drużyny w składzie: Jakub Jęsiek, Michał Miąsko, Michał Flak, Wiktoria
Sara, Emilia Maciejczyk i Magdalena Waluga reprezentowały gminę na Mistrzostwach Powiatu. Zawody te odbyły się
07.03.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2
w Czeladzi. Do rywalizacji przystąpiło 8
drużyn chłopców i 8 drużyn dziewcząt.

Drużyna dziewcząt zdobyła 5. miejsce.
Szczególnie gratulujemy naszej koleżance Wiktorii Sarze, która wywalczyła 2. lokatę indywidualnie. Drużyna chłopców
zakończyła sportową walkę na 1. miejscu – tym samym obroniła zeszłoroczny
tytuł „Mistrza Powiatu” i awansowała na
zawody rejonowe.
Rozgrywki szczebla rejonowego, które
odbyły się 17.03.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu. Do zawodów
przystąpiło 24 zawodników. Nasi koledzy odnieśli historyczny sukces, zdobyli
1. miejsce drużynowo, ale także indywidualnie całe podium przypadło dla
SP w Gródkowie: I miejsce – nie mający
sobie równych – Jakub Jęsiek, 2. miejsce
– Michał Flak, 3. miejsce – Michał Miąsko.
Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie przełoży się na równie wspaniałą grę
na zawodach szczebla wojewódzkiego,

Jeden z uczniów z SP Gródków
podczas wręczania dyplomów

które już 22 marca w Chybiu.
W dniu 22.03.2016 r. w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej województwa śląskiego
w tenisie stołowym chłopców. Jakub Jęsiek zdobył II miejsce indywidualnie, drużynowo chłopcy zajęli V miejsce. Dziękujemy za wspaniałą grę i serdecznie
gratulujemy sukcesów! SP GRÓDKÓW

Mini-Tenis sposobem na nudę i świetną zabawę
Znaczna większość ludzi sądzi, że aby grać w tenisa trzeba mieć drogi
sprzęt, dostęp do kortów ziemnych lub hali tenisowej, inwestować w trenerów i ćwiczyć długie lata, aby osiągnąć jakiekolwiek efekt. Okazuje się,
że to wszystko nie jest aż tak konieczne.

Od października w kilku szkołach naszej
gminy prowadzone są zajęcia dla dzieci
w wieku 5-6 lat z mini tenisa oraz dzieci
w wieku 7-12 lat w szkółce tenisowej.
Mini tenis dla najmłodszych to doskonała zabawa niosącą ze sobą wiele korzyści. Zapewnia prawidłowy rozwoju
psychomotoryczny i ogólną sprawność
fizyczną, rozwija u dzieci refleks i koordynację ruchową. Uczy dyscypliny,
zdolności koncentracji oraz uczciwej
rywalizacji. Konieczność podejmowania samodzielnych decyzji sprawia, że
dzieci stają się bardziej samodzielne i
pewne siebie. Jest to również okazja do
zawiązywania nowych przyjaźni.
Zajęcia dla najmłodszych to nauka tenisa poprzez gry i zabawy ruchowe.
Dzieci oswajają się z rakietami i piłkami
tenisowymi oraz rozwijają sprawność fizyczną. Poznają podstawy tenisa i sposoby poruszania się po korcie. Starsze
dzieci uczą się techniki i taktyki gry. Do
dyspozycji dzieci jest specjalistyczny
sprzęt: bardzo lekkie rakiety tenisowe,
miękkie piłki i wiele innych akcesoriów.
Zajęcia prowadzone są według programu „Tenis 10”, rekomendowanego

przez Polski Związek Tenisowy. Wykwalifikowana kadra prowadzi treningi w
małych grupach lub w trybie indywidualnym. Przez okres zimowy treningi odbywają się na salach gimnastycznych, a
przy dobrej pogodzie wiosną i latem na
boiskach szkolnych. Nadchodząca wiosna to najlepszy moment na wyzwolenie energii i chęci do działania również rodziców. Zapraszamy do wzięcia
udziału w zajęciach. W Strzyżowicach
odbywają się one we wtorki o godzinie
14:00 bawią się najmłodsi, tj. 5-6-latki, a
o 15:00 grupa 7-9-latków. W Sarnowie

w środy o godz. 13:50 zaczynają młodsi
adepci tenisa w wieku od 7 do 9 lat, po
nich o 14:50 starsi od 10 do 12 roku życia. W Dąbiu w czwartki od godz.14:00
w dwóch grupach (bardzo duża sala):
5-6 latków oraz 9-11-latków.
Wszystkie zajęcia trwają 60 minut i odbywają się cyklicznie raz w tygodniu.
Niektórym dzieciom spodobały się one
tak bardzo, że uczęszczają dodatkowo
na indywidualne treningi drugi raz w
tygodniu. Miesięczny koszt zajęć wynosi 80 zł. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane trenerki z firmy Fiil. Kontakt:
Monika Kacperska kom. 608 572 164
monika1966@autograf.pl, Magda Pawłowska kom. 600 448 840 magda@patagonia.com.pl. FIIL

Grupa dzieci, która podejmuje naukę gry w Dąbiu
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OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Psary serdecznie zaprasza na:

TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

2 kwietnia w Ośrodku Kultury w Gródkowie
godz. 9:00 - grupa starsza roczniki do 1990 roku, godz. 13:00 - grupa młodsza od 1991 i później
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem: 505-101-109
Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GOK
serdecznie zapraszają na:

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GOK
serdecznie zapraszają na:

KONCERT STANISŁAWA WITTY

spektakl teatralny dla dzieci
„TAJEMNICA SKARBU NA KURZEJ NÓŻCE”

3 kwietnia o godz. 17:00
w Ośrodku kultury w Preczowie.
W programie autorskie kompozycje
oraz utwory z nowo wydanej płyty.

22 kwietnia o godz. 17:00
w sali widowiskowej OSP
w Górze Siewierskiej, ul.Szopena 5

Wstęp bezpłatny!

Wstęp bezpłatny!

Wójt Gminy Psary serdecznie zaprasza na:

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej serdecznie zapraszają na:

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
o Puchar Wójta Gminy Psary,
17 kwietnia od godz.10:00
w Gimnazjum w Psarach

WARSZTATY MUZYCZNE i POPIS UCZNIÓW
GRAJĄCYCH NA FORTEPIANIE
prowadzony przez
Grażynę Wikarek-Meus i Roberta Szewczuka,

Szczegółowy Regulamin turnieju: www.gok.psary.pl.
zapisów można dokonywać telefonicznie w GOK w
Gródkowie pod numerem 32/267-22-59 lub bezpośrednio w dniu imprezy. Wstęp bezpłatny!

21 kwietnia o godz.17:00
w sali bankietowej remizy w Psarach, ul. Szkolna.

Stowarzyszenie Braci Górniczej Gminy Psary
zaprasza członków i sympatyków stowarzyszenia
oraz uczestników spotkań barbórkowych
na zebranie organizacyjne,
które odbędzie się 5 maja 2016r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gródkowie, o godzinie 17.00.

PSARSKI KINOMANIAK

Stowarzyszenie Braci Górniczej Gminy Psary
gratuluje Wójtowi Gminy Psary nominacji
do tytułu Wójta Roku 2015 w konkursie TVP.

Wstęp bezpłatny!

zaprasza na filmy
4 kwietnia - „Żelazna Dama”
18 kwietnia - tytułu jeszcze nie wybrano
Miejsce spotkania: Gminna Biblioteka
Publiczna, godz: 18:00 sala bankietowa
w Psarach, ul. Szkolna 45.
Wstęp bezpłatny!

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GBP serdecznie zapraszają na BEZPŁATNE WYKŁADY:
• 14 kwietnia 2016 r. – prawo spadkowe
• 19 kwietnia – „Spotkanie z Afryką” – wykład dr Anny Watoły
• 26 kwietnia – „Dostępne finanse” - obrót bezgotówkowy
Wykłady odbywają się o godz: 17:00 w sali bankietowej OSP w Psarach, ul. Szkolna. Wstęp bezpłatny.

